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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 № 49 

 
от 20.08.2010год. 

 
 
 Днес 20.08.2010год. Общински съвет гр. Опака проведе 
поредното си заседание в заседателната зала на Читалище 
„Пробуда” гр. Опака. 
 При откриване на заседанието присъстваха 12/дванадесет/ 
общински съветници. Отсъства г-н Цветан Керев – Коалиция 
”Заедно за бъдещето на Община Опака”. 
 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, в залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници и 
можем да започнем заседанието. Отсъства г-н Цветан Керев. Преди 
да гласуваме дневният ред, предложен в поканата за заседанието 
искам да Ви уведомя, че в деловодството на ОбС беше внесена 
докладна записка от кмета на община Опака г-н Лютфи Реянов 
относно определяне на допълнителен лесосечен фонд. Тъй като е 
наложително ОбС да вземе решение по тази докладна записка Ви 
предлагам тя да бъде включена в днешният дневен ред, като точка 
13-та, а точка 13-та да стане точка 14. Имате думата за изказвания …. 
Няма изказвания, предлагам Ви да гласуваме предложението за 
включване на докладната записка в дневният ред на днешното 
заседание. 

 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” предложението се приема. 

Предлагам Ви да гласуваме дневният ред с допълнението  
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ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода месец 

януари – месец юни 2010г. 
ДОКЛ. АШИМ ОСМАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА 

2. Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС Опака за 
първото полугодие на 2010г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

3. Приемане на уточнения годишен план на бюджета на Община 
Опака към 30.06.2010г. и отчета за неговото изпълнение. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

4. Предложение за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на 
инвестиционни проекти в полза на местната общност 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

5. Одобряване на структурата на Общинска администрация Опака 
от 01.08.2010г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

6. Определяне числеността на персонала и средни брутни работни 
заплати на общинска администрация и дейностите към нея, 
считано от 01.07.2010г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

7. Докладна записка относно актуализация на капиталовите 
разходи, съгласно §5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010г. и вътрешни 
компенсирани промени в плана за капиталови разходи към 
01.07.2010г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

8. Приемане на актуализирания бюджет на Община Опака за 2010г.. 
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

9. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на общински нежилищен имот на ЮЛ на бюджетна 
издръжка, различна от общинския бюджет. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

10. Докладна записка относно продажба на имоти – общинска 
собственост. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

11. Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под 
наем на част от сграда-публична общинска собственост. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

12. Одобряване командировъчните разноски на кмета на Община 
Опака и на Председателя на ОбС за второто тримесечие на 2010г. 

ДОКЛ. Б. ХАСАНОВА –ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЯ ОА 
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13. Докладна записка относно определяне на допълнителен 
лесосечен фонд. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
Имате думата … Няма желаещи да вземат думата, за това Ви 

предлагам да го гласуваме: 
 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” се приема дневния ред.  
Преминаваме към 1-ва точка – Отчет за дейността на ОбС и 

неговите комисии за периода месец януари – месец юни 2010г. 
 

Г-н Ашим Османов –Председател на ОбС Опака, зачита 
Отчета 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 Отчета за дейността на ОбС и неговите комисии, 
с 3/три/ гласа „ЗА” го одобри и предлага на ОбС Опака да вземе 
решение. 

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

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Колеги, имате 
ли въпроси? … Няма въпроси, предлагам Ви да гласуваме следното  

 
РЕШЕНИЕ № 318 

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

Отчет за дейността на Общинският съвет и неговите комисии за 
периода м. януари – м. юни 2010г. 

 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
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 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 2-ра точка – Отчет за изпълнените и 
неизпълнените решения на ОбС Опака за първото полугодие на 
2010г. 

 
Г-н Лютфи Реянов –Кмет на община Опака, зачита Отчета 

за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС Опака за първото 
полугодие на 2010г.. 

 
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 

самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа и обсъди предложеният Отчет за изпълнените и 
неизпълнените решения на ОбС Опака през първото 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 № 319 

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

Опака, приема Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на 
ОбС, приети през първото полугодие на 2010г. 
 

В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 3-та точка – Приемане на уточнения годишен 
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план на бюджета на Община Опака към 30.06.2010г. и отчета за 
неговото изпълнение 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака 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 № 320 

 
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 
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета 
на Община Опака, ОбС Опака 

РЕШИ: 

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака 
към 30.06.2010 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода 
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ 

2. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака 
към 30.06.2010 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода  
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 
Приложение №2/ 

 
В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 4-та точка – Предложение за поемане на 
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дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в 
полза на местната общност. 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми господа 
общински съветници, финансовата обстановка в страната е 
необикновена. Силно се усеща липсата на средства. От 37 000лв. за 
капиталови разходи в началото на годината, средствата са намалени 
на 30 000лв. Условията за кандидатстване по проекти се променят 
непрекъснато. Разходите за изготвяне на тези проекти вече са 
направени от общината. Посрещнати са с пари за местни 
дейности./г-н Реянов разяснява на съветниците какви средства и за 
какво са разплатени от средствата за местни дейности/ 

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 предложението в 
докладната записка. 

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 № 321 

 
I. ОбС Опака на основание чл. 13 от Закона за общинския дълг 

одобрява предложението на Кмета на общината за отпускане на 
дългосрочен дълг; 

II. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13 
и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с 
предложението на Кмета на общината за поемане на дългосрочен 
дълг определя: 

1. Максимален размер на дългосрочен дълг – 110 000 лв.; 
2. Валута на дълга – български лева; 
3. Вида на дълга съгласно чл.3 от Закона за общинския 

дълг – дълг, поет с договор за общински заем; 
4. Начин на обезпечаване – ипотека на имущество – 

частна общинска собственост; 
5. Условията за погасяване – ежемесечни равни вноски за 

главницата за срок от пет години в това число до шест месеца 
гратисен период;  

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и др.: 
-максимален лихвен процент – до 9.5% 
-такса разглеждане на искане за кредит – до 500 лв. 
еднократно 
-такса обслужване – до 1.5% годишно от остатъка на 

кредита 



 7 

III. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА решава 
обезпечението на общинския дълг да се извърши чрез ипотека на 
следното имущество частна общинска собственост: 

1. Първа по ред ипотека: 
1.1  Магазин към ДЖБ-2; 
1.2  Хижа „Трети март” с. Г. Абланово, а при 

необходимост 
2. Втора по ред ипотека: 

2.1 Апартамент към ДЖБ-1; 
2.2 Апартамент към ДЖБ-2; 
2.3 Сладкарница към ДЖБ-2 

IV. ОбС  Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
упълномощава Кмета на общината – Лютфи Реянов Рюстемов да 
подпише Запис на заповед. 

V. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 
17, ал. 3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на общината 
да проведе процедура за избор на финансова институция, която да 
осигури необходимото финансиране на проекта. 
 

В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 5-та точка – Одобряване на структурата на 
Общинска администрация Опака от 01.08.2010г. 

 
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. 
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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 № 322 

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

структурата на Общинска администрация – Опака, съгласно 
Приложението, считано от 01.08.2010г. 

 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 6-та точка – Определяне числеността на 
персонала и средни брутни работни заплати на общинска 
администрация и дейностите към нея, считано от 01.07.2010г. 

 
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 желаещи да вземат думата, 
тогава предлагам на ОбС Опака да гласува следното 

 
РЕШЕНИЕ № 323 

 
I. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 4, 

ал. 1 от ПМС №46/26.02.2009 г. и точки 8, 9, 10 и 11 от Решение 
№937/08.12.2009 г., определя средна месечна брутна заплата на едно 
лице и числеността на персонала от 01.07.2010 г. по функции и 
дейности както следва: 
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1. Функция „Отбрана и сигурност”: 
1.1. ПМС №212 (денонощни дежурни) – 248.64 лв. средна 

месечна брутна заплата – 5 бр.; 
1.2. ПМС №351 (техник на радиопредавателни центрове ) 

– 275.74 лв. средна месечна брутна заплата – 3 бр. 
2. Функция „Образование” 

2.1. Дейност „ЦДГ” – 452.09 лв. средна месечна брутна 
заплата – 43.5 бр. 

2.2. “Други дейности по образованието” – 322.00 лв. 
средна месечна брутна заплата – 2 бр. 
3. Функция „Здравеопазване” – 493.90 лв. средна месечна 
брутна заплата – 2 бр. 
4. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

4.1. Дейност „Дом за стари хора” – 435.00 лв. средна 
месечна брутна заплата – 29 бр.  

4.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 2 бр. 
 

II. ОбС Опака на основание на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 
4, ал. 3 от ПМС №46/26.02.2009 г., определя средна месечна брутна 
заплата и числеността на персонала в местните дейности от 
01.07.2010 г. както следва: 

 
1. Дейност „Ученически столове” – 267.85 лв. средна месечна 

брутна заплата – 9 бр.; 
2. Дейност „Домашен социален патронаж” – 264.03 лв. средна 

месечна брутна заплата – 8 бр.; 
3. Дейност „Озеленяване” – 243.24 лв. средна месечна брутна 

заплата – 3 бр. 
4. Дейност „Чистота” – 294.09 лв. средна месечна брутна 

заплата – 3 бр. 
5. Дейност „ Др. дейности по икономиката” – 332.07 лв. средна 

месечна брутна заплата – 2 бр. 
6. Други дейности по селското и горското стопанство – 389.16 

лв. средна месечна брутна заплата – 2 бр. 
 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 
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С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 
Преминаваме към 7-ма точка – Докладна записка относно 
актуализация на капиталовите разходи, съгласно §5 от ЗИД на 
ЗДБРБ за 2010г. и вътрешни компенсирани промени в плана за 
капиталови разходи към 01.07.2010г. 
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 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 № 324 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, §5 от ЗИД на ЗДБРБ 

за 2010г., чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2010г. и за обекти 
„Подобряване образователната инфраструктура в община Опака – 
СОУ „Васил Левски”гр. Опака – гимназиален и прогимназиален 
етап и ОУ”Васил Левски” с. Крепча, „Ремонт улично осветление” и 
ЧИ/частично изменение/ на ПУП/подробно устройствен план/ на 
ЦГЧ/централна градска част/гр. Опака, финансирани чрез §40-
00/постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи/ОбС Опака приема вътрешни компенсирани промени в 
рамките на определените капиталови разходи към 01.07.2010г., 
финансирани със средства от целевата субсидия от РБ и други 
източници на финансиране по приложената справка. 

 
В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   
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С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 
Преминаваме към 8-ма точка – Приемане на актуализирания бюджет 
на Община Опака за 2010г. 

 
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 предложението на 
Кмета на Община Опака, във връзка с Бюджета на община Опака за 
2010г. 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 № 325 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, 

ал. 7 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите 
на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г., 
Общински съвет Опака 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема актуализирания бюджет на Община Опака за 2010 г. 
както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДА:  4 179 946 лв. 
/разпределени по параграфи съгласно приложение №1/ 
в т.ч.: 
1.1.1. приходи с държавен характер – 2 352 544 лв. 
в т.ч.: 
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в 
размер на 2 098 682 лв. 
1.1.1.2. получени от общини целеви трансфери в размер на 
61 248 лв. 
1.1.1.3. трансфери от МТСП по програми за осигуряване на 
заетост в размер на 112 743 лв. 
1.1.1.2. приходи от наеми на земя в размер на 1 647 лв. 
1.1.1.3. преходен остатък в размер на 78 224 лв. 
 
1.1.2. приходи с местен характер – 1 827 402 лв. 
1.1.2.1. данъчни приходи в размер на 142 000 лв.  
1.1.2.2. неданъчни приходи в размер на 445 945 лв. 
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия в размер на 364 100 лв. 
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1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи в размер на 102 
300 лв.  
1.1.2.5. целева субсидия за снегопочистване в размер на 18 000 
лв. 
1.1.2.6. получени трансфери от Национална агенция „Пътна 
инфраструктура” в размер на 2 016 лв. 
1.1.2.7. получени трансфери от ПУДООС в размер на 651 197 
лв. 
1.1.2.8. получени дългосрочни заеми от банки в страната в 
размер на 110 000 лв. 
1.1.2.9. погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – 
(-)30 000  
1.2.2.10. преходен остатък в размер на 21 844 лв. 
1.2. ПО РАЗХОДА: 4 179 946 лв. 
в т.ч.: 
1.2.1. разходи за държавни дейности в размер на 2 352 544 лв.   
1.2.2. разходи за общински дейности в размер на 1 752 306 лв. 
1.2.3. дофинансиране в размер на 75 096 лв. 
/разпределени по параграфи съгласно приложение №2/ 
 
В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 9-та точка – Докладна записка относно 
учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински 
нежилищен имот на ЮЛ на бюджетна издръжка, различна от 
общинския бюджет. 
Г-н Лютфи Реянов –кмет на Община 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, на свое 
заседание комисията разгледа Докладната записка от кмета на 



 13 

Община Опака, с 3/три/ гласа „ЗА” я приема и предлага на ОбС да 
вземе решение. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 326 

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

12, ал. 3 от ЗОС и чл. 48, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
ОбС – Опака дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на 
ползване от Агенция за социално подпомагане гр. София на 
35м2/две помещения/ от общински нежилищен имот с АОС № 
161/15.01.2003г. в гр. Опака, за срок от 5 години, за нуждите на 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Попово. 

 
В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 
Преминаваме към 10-та точка – Докладна записка относно 
продажба на имоти – общинска собственост. 

 
Г-н Лютфи Реянов –кмет на Община 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, на свое 
заседание комисията разгледа Докладната записка от кмета на 
Община Опака, с 3/три/ гласа „ЗА” я приема и предлага на ОбС да 
вземе решение. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Алиев, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам 
на ОбС Опака да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ № 327 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, 

ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т.1 и чл. 50 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински съвет гр.Опака възлага на Кмета 
на общината да открие процедура за провеждане на публичен търг 
за продажба на:  

1. Празно място с АОС №774/18.05.2010 г. с площ 605 кв.м. в ПИ 
1413, кв.№ 14 а, по регулационния план на гр.Опака, с начална цена в 
размер на 1 573,00 лв./хиляда петстотин седемдесет и три лв./ 

2. Празно място с АОС №775/18.05.2010 г. с площ 1490 кв.м. в 
УПИ ІХ-1414, кв.№ 14 а, по регулационния план на гр.Опака, с 
начална цена в размер на 5 811,00 лв./пет хиляди осемстотин и 
единадесет лв./. 

3. Празно място с АОС №776/18.05.2010 г. с площ 630 кв.м. в УПИ 
Х-1410, кв.№ 14, по регулационния план на гр.Опака, с начална цена в 
размер на 2 268,00 лв. /две хиляди двеста шестдесет и осем лв./. 

4. Празно място с АОС №777/18.05.2010 г. с площ 500 кв.м. в УПИ 
ХІІ-1412, кв.№ 14, по регулационния план на гр.Опака, с начална цена 
в размер на 1 900,00 лв./хиляда и деветстотин лв./. 

5. Празно място с АОС №778/18.05.2010 г. с площ 625кв.м. в УПИ 
ХІІ-1415, кв.№ 14 а, по регулационния план на гр.Опака, с начална 
цена в размер на 2 438,00 лв./две хиляди четиристотин тридесет и 
осем лв./. 

6. Празно място с АОС №779/18.05.2010 г. с площ 1010 кв.м. в 
УПИ ХІV-284, кв.№ 14, по регулационния план на гр.Опака, с начална 
цена в размер на 3 838,00 лв./три хиляди осемстотин тридесет и осем 
лв./. 

7.Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран 
оценител. 

В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   
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С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 11-та точка – Докладна записка относно вземане 
на решение за отдаване под наем на част от сграда-публична 
общинска собственост. 

 
Г-н Лютфи Реянов –кмет на Община 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, на свое 
заседание комисията разгледа Докладната записка от кмета на 
Община Опака, с 3/три/ гласа „ЗА” я приема и предлага на ОбС да 
вземе решение. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 328 

 
На основание чл. 21 ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от 

ЗОС и чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
възлага на Председателя на НЧ”ИЗГРЕВ-1954” с.Крепча, да открие 
процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
част от общински недвижим имот, публична общинска собственост 
с АОС №.97/10.01.2001 г., в УПИ V, кв.18 по регулационния плана 
на с.Крепча, представляващ помещение от 20 кв.м., срещу месечен 
наем в размер на 6,00 лв./кв.м., за срок 5/пет/ год., за търговски 
цели 

 
В залата присъстват 12 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 ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   
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С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 12-та точка – Одобряване командировъчните 
разноски на кмета на Община Опака и на Председателя на ОбС за 
второто тримесечие на 2010г. 

 
Г-ца Байсе Хасанова – Директор на дирекция ОА 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 
командировъчните разходи на кмета на общината и на 
Председателя на ОбС и предлага на ОбС 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 № 329 

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

страната и чл. 130 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 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г. в размер на 252.06 лв., както 
следва: 
 

1. Кмет на Община Опака: 
1.1  На 12.04.2010 г. до Министерство на околната среда и 

водите гр.София – Подписване на допълнително споразумение към 
договор по проект на общината – 10.00 лв. 

1.2  От 21.05.2010 г. до 22.05.2010 г. до Гърция – участие в 
семинар – 64.98 лв. 

1.3  На 28.06.2010 г. до гр. Шумен – Окомплектоване на 
проект за саниране на училища по Оперативна програма 
“Регионално развитие” – 57.08 лв. 

2. Председател на ОбС Опака: 
2.1 От 18.02.2010 г. до 19.02.2010 г. до гр. Пловдив – 

Участие в общо събрание на Национално сдружение на 
общините в Република България – 110.00 лв. 
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2.2 На 22.04.2010 г. до с.Гергини, Габрово – участие в 
заседание на постоянна комисия към Национално сдружение 
на общините в Република България на тема “Проблемите на 
малките общини” – 10.00 лв.  
 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 13-та точка – Докладна записка относно 
определяне на допълнителен лесосечен фонд. 

 
Г-н Лютфи Реянов –кмет на Община 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, на свое 
заседание комисията разгледа Докладната записка от кмета на 
Община Опака, с 3/три/ гласа „ЗА” я приема и предлага на ОбС да 
вземе решение. 

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

 
РЕШЕНИЕ № 330 

 
1. На основание чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, ОбС Опака 

определя допълнителен лесосечен фонд в размер на 
4500м3 от които 1200м3 по реда на чл. 57, ал. 11, т. 1 от 
Закона за горите и 3300м3 по реда на чл. 53, ал. 2, т. 6 от 
Закона за горите. 

2. Упълномощава Кмета на Община Опака да утвърждава 
цени за добив и продажба на дървесина. 

 
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници 
 

Абибула Фейзула Сейфула  ДА Самет Османов Есманов ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти ДА 
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Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Ашим Хасанов Османов ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 14-та точка – Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Няма писмени питания, постъпили в 
деловодството на ОбС Опака, но ако Вие колеги, имате въпроси, 
моля …имате думата …. Няма въпроси … 
 
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД , ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО 

НА ОбС ОПАКА.  
 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 

 
 

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


