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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 № 54 

 
от 11.10.2010год. 

 
 
 Днес 11.10.2010год. 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 Кязим Алиев от ДПС по 
уважителни прични. 
 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, в залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници и 
можем да започнем заседанието. Отсъства г-н Кязим Алиев. 

На основание чл. 23, ал. 4, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от 
ПОДОбСНКВОА, предлагам днешното заседание да протече при 
следният  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Докладна записка относно Актуализиране на списъка на 

длъжностите и лицата, имащи право на транспортни 
разходи. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

2. Докладна записка относно Актуализиране на Годишната 
програма за управление с общинско имущество. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

3. Информация за организацията на учебната 2010/2011 учебна 
година в училищата и детските градини на територията на 
община Опака и готовността на всички учебни и социални 
заведения за есенно-зимния сезон. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА  ОПАКА 

4. Предложение за промяна в наименованието на ПК по 
„Местно самоуправление, обществен ред, образование, 
култура, спорт, здравеопазване и социална политика” при 
ОбС Опака. 

ДОКЛ. АШИМ ОСМАНОВ– 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС  ОПАКА 
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5. Изказвания, питания, становища и предложения на 
граждани. 

 
Моля, съгласните с така предложеният дневен ред да гласуват: 
 
В залата присъстват 12 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

7 
 

  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
3 

  

 
Коалиция „Напредък” 

2 
 

  

 
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” Дневният ред се приема. 

Преминаваме към 1-ва точка - Докладна записка относно 
Актуализиране на списъка на длъжностите и лицата, имащи право 
на транспортни разходи. 

 
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 

колеги, чухте докладната записка, имате думата … Няма желаещи 
да вземат отношение, предлагам Ви да гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 337 

 
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, имащи право на транспортни разходи, както 
следва: 

Функция „Образование”: 
1. Седат Фехимов Мехмедов – считано от 22.07.2010г. 
2. Нурджихан Селимова Хасанова – считано от 29.09.2010г. 
3. Мая Стефанова Добрева – считано от 01.09.2010г. 
4. Мустафа Хрюстемов Феимов – считано от 01.09.2010г. 

 
Моля съгласните да гласуват 
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В залата присъстват 12 от 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 ДА- 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Кязим Кадиров Алиев - 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 2-ра точка - Докладна записка относно 
Актуализиране на Годишната програма за управление с общинско 
имущество. 

Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 
записка и предложението за решение, като разяснява, че 

посочените в докладната записка прогнозни приходи са направени 
на база данъчната оценка на имотите. При провеждането на търг 
ще се използват цени, на база направена оценка от лицензиран 

оценител и имотите ще бъдат обявени на търг. 
 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 

колеги, чухте докладната записка, имате думата … Няма желаещи 
да вземат отношение, предлагам Ви да гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 338 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона 
за общинска собственост, Общински съвет гр. Опака актуализира, 
като допълва годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти- общинска собственост за 2010 г., както следва: 
 1. Продажба на имот с АОС № 717/02.06.2006г., представляващ 
земеделска земя - нива с имотен № 068004 с площ 2,949 дка., кат. ІІІ, 
местност „Ряката”, в землището на с. Люблен, очакван приход 
500,00лв. 

2. Продажба на имот с АОС № 781/13.08. 2010г., представляващ 
имот с № 007007 с площ 43,559 дка., кат.ІV, местност „Янак бурун” в 
землището на с. Гърчиново, очакван приход 5 000лв. 
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В залата присъстват 12 от 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 ДА- 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе ДА 

Кязим Кадиров Алиев - 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 3-та точка - Информация за организацията на 
учебната 2010/2011 учебна година в училищата и детските 
градини на територията на община Опака и готовността на 
всички учебни и социални заведения за есенно-зимния сезон. 

/Самет Есманов – ДПС напуска залата на заседанието и в 
залата остават 11/единадесет общински съветници/ 

 
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 
записка и предложението за решение, като разяснява на 

съветниците, че междувременно процедурата по провеждане на 
обществената поръчка за доставка на въглища е приключила, 
днес 11.10.2010г. се сключват договорите за доставка и от 

12.10.2010г. започват доставките на въглища. 
 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 

колеги, чухте докладната записка, имате думата … 
Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” – Уважаеми г-н 

Реянов, в информацията бе посочено, че ВиК съоръженията са 
замимени – да вярно е, но ние в с. Голямо Градище имаме проблем с 
противопожарната инсталация. Температурите винаги са с по 5оС 
по-ниски от колкото на другите места и въпреки, че правим всичко, 
което е по силите ни тези тръби замръзват. Те са в стените не са 
извън тях и няма как да бъдат изолирани. Замръзват, пукат се и ни 
създават големи проблеми през зимата. 

Другото, което искам да предложа, е да се излезе с 
предложение към НСОРБ, във връзка с обсъждането на Закона за 
образованието, да се има в предвид късното прибиране на 
пътуващите деца и да се обмисли варианта часовете за 
самоподготовка и занимания по интереси да се провеждат в 
населените места от където са децата, ако има достатъчно деца 
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разбира се. Не като задължително условие разбира се, а просто 
Законът да позволява това. 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми г-н 
Феимов, по първият проблем – противопожарната ВиК инсталация 
– още днес ще изпратя ВиК специалист да огледа нещата и да се 
вземат мерки за разрешаване на проблема. По вторият въпрос – след 
2 дни ще присъствам на Годишната среща на местните власти и при 
възможност ще представя Вашето предложение. 

Амил Кьосе – Коалиция „Заедно за бъдещето на Община 
Опака” – Уважаеми г-н Реянов, искам да попитам как стои въпросът 
с медицинското обслужване на учебните заведения? 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми г-н 
Кьосе, този въпрос е решен от преди около 2-3 години. Имаме 2 
медицински лица. Едното от тях отговаря за детските градини, а 
другото за училищата. Те обхождат поверените им заведения по 
график. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, има ли други въпроси? … Няма, предлагам ОбС Опака да 
вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 339 

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

Информация за организацията на учебната 2010/2011 учебна 
година в училищата и детските градини на територията на община 
Опака и готовността на всички учебни и социални заведения за 
есенно-зимния сезон. 

 
В залата присъстват 11 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

6 
  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

3 
 

  

 
Коалиция „Напредък” 

2   

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

Преминаваме към 4-та точка - Промяна в наименованието на 
Постоянната комисия по „Местно самоуправление, обществен ред, 
образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика” 
при Общински съвет гр. Опака. 
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Г-н Ашим Османов – председател на ОбС Опака и вносител на 
предложението го  зачита пред ОбС Опака, зачита и 

предложението за решение” 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 

колеги, имате думата … няма желаещи да се изкажат, предлагам Ви 
да гласуваме следното: 

РЕШЕНИЕ № 340 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 2 от 
ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака променя наименованията на 
Постоянните комисии при ОбС както следва: 

 
БИЛА: Комисия по „Местно самоуправление, обществен ред, 

образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика”. 
 
СТАВА: Комисия по „Местно самоуправление, обществен ред, 

образование, култура, спорт, етнически и демографски въпроси, 
здравеопазване и социална политика 

 
В залата присъстват 11 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

6 
  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

3 
 

  

 
Коалиция „Напредък” 

2   

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

колеги, тъй като променихме наименованието на тази комисия, 
предлагам Ви да прегласуваме и нейния състав. Към този момент в 
нея са: 

Председател: Серхат Салимов 
Членове: Абибула Сейфула 
         Феим Апти 
 
Имате ли предложения за промяна в състава? … 
Абибула Сейфула –ДПС -  Уважаеми колеги, предлагам в тази 

комисия да бъде и г-н Басри Хасанов. 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Имаме 

предложение г-н Басри Хасанов да бъде член в тази комисия. Има 
ли други предложения? … Няма. В ПОДОбСНКВОА е посочено, че 
ПК към ОбС Опак се състоят от 3/три/ члена. Г-н Сейфула, 
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предложи г-н Хасанов да влезе в състава на ПК. Така членовете 
стават 4-ма. Предлагам Ви да гласуваме за всеки един от тях и 
получилият най-малко гласове да отпадне. 

 
Гласуваме за г-н Серхат Салимов  
 
В залата присъстват 11 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

6 
  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

3 
 

  

 
Коалиция „Напредък” 

2   

 
Г-н Салимов получава 11/единадест/ гласа „ЗА” 
 
Гласуваме за г-н Абибула Сейфула. 
 
В залата присъстват 11 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

6 
  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

   

 
Коалиция „Напредък” 

2   

 
Г-н Абибула Сейфула получава 8/осем/ гласа „ЗА”, Коалиция 

„Заедно за бъдещето на Община Опака” не участват в гласуването  
 
Гласуваме за г-н Феим Апти. 
 
В залата присъстват 11 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

 
 6 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

3   

 
Коалиция „Напредък” 

  2 
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Г-н Апти получава 3/три/ гласа „ЗА” и 8/осем/ гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 
Гласуваме за г-н Басри Хасанов. 
 
В залата присъстват 11 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

6 
  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

  1 

 
Коалиция „Напредък” 

1  1 

Г-н Хасанов получава 7/седем/ гласа „ЗА”, и 2/два/ 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”/г-н Цветан Керев и г-н Феим Апти от Коалиция 
„Заедно за бъдещето на Община Опака” не участват в гласуването/ 

 
Уважаеми колеги, след проведеното гласуване се получи 

следното: 
Г-н Серхат Салимов – 11 гласа 
Г-н Абибула Сейфула – 8 гласа 
Г-н Феим Апти – 3 гласа 
Г-н Басри Хасанов – 7 гласа 
 
Г-н Апти отпада от състава на Постоянната комисия по 

„Местно самоуправление, обществен ред, образование, култура, 
спорт, етнически и демографски въпроси, здравеопазване и 
социална политика. 

 
Г-н Феим Апти и г-н Цветан Керев напускат заседанието. 
 
Уважаеми колеги, до сега Председател на тази комисия беше г-

н Серхат Салимов, предлагам Ви да остане пак той, но ако имате 
други предложения имате думата …няма предложения, гласуваме 
следното  

РЕШЕНИЕ № 341 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака 
определя състава на Постоянната комисия по „Местно 
самоуправление, обществен ред, образование, култура, спорт, 
етнически и демографски въпроси, здравеопазване и социална 
политика” да бъде както следва: 



 9 

Председател: Серхат Салимов 
Членове: Абибула Сейфула 

Басри Хасанов 
 
В залата присъстват 9 от 13 общински съветници. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
ДПС 

 

6 
  

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

1   

 
Коалиция „Напредък” 

2   

 
С 9/девет/ гласа „ЗА” решението се приема. Преминаваме 

към 5-та точка от дневният ред - Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Няма постъпили писмени такива в 
деловодството на ОбС – Опака, но ако имате въпроси моля…. 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 


