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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 № 21 
 

от 19.11.2008год. 
 

 Днес 19.11.2008год. Общински съвет гр. Опака проведе 
поредното си заседание в заседателната зала на читалище 
“Пробуда” гр. Опака. 
 При откриване на заседанието присъстваха 10/десет/ 
общински съветника. Отсъстваха г-н Цветан Керев, г-н Амил Кьосе 
и г-н Феим Апти от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община 
Опака. 

 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, в залата присъстват 10/десет/ общински съветника. 
Отсъстват г-н Феим Апти,  г-н Цветан Керев и г-н Амил Кьосе от 
Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”. За отсъствието 
им не съм уведомен. Имаме кворум и можем за започнем 
заседанието. Преди да Ви зачета предложението си за дневен ред 
представям на Вашето внимание Заявление до Председателя на ОбС 
от общински съветници от ДПС, с което ме уведомяват че образуват 
група – ДПС в следния състав: 

 
Председател: Басри Хасанов Хюсеинов 
Зам. председател: Самет Османов Есманов 
Членове: Шефки Али Шабан 
  Кязим Кадиров Алиев 
  Абибула Фейзула Сейфула 
  Серхат Феимов Салимов 

 Абдрахим Юсменов Абдрахимов 
Сега предлагам на Вашето внимание следния проект за дневен 

ред.  
Г-н Османов зачита дневния ред от поканата за заседание, 

като предлага и като четвърта докладна записка в точка 8 да 
бъде включена и Докладна записка относно продажба на общинска 

собственост/движимо имущество/. 
Уважаеми колеги, моля съгласните с предложението ми за 

включване на докладната записка в дневния ред да гласуват 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за - - 
 

- 
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бъдещето на Община 
Опака” 

 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 10/десет/ гласа “ЗА” предложението се приема. Предлагам 

Ви да гласуваме и целият 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Наредба за търговската дейност на територията 
на Община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

2. Обсъждане и приемане на Стратегия за управление на 
Общинската собственост в Община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

3. Актуализация на Бюджет 2008г. 
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

4. Докладна записка относно:Създаване на Наблюдателна 
комисия към Общински съвет гр. Опака. 

ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОбС ОПАКА 

5. Докладна записка относно: Определяне размера на 
възнагражденията на общинските съветници. 

ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОбС ОПАКА 

6. Информация за дейността на Народните читалища от 
Община Опака за 2008г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

7. Информация за готовността на ЦДГ, Училища, ДСХ с. 
Гърчиново и ДСП за есенно-зимния период. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

8. Докладни записки: 
� ОТНОСНО: продажба на недвижими имоти – общинска 

собственост; 
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

� ОТНОСНО: Актуализация на списъка на лицата имащи право 
на транспортни разходи; 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 
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� ОТНОСНО: Одобряване командировъчните разходи на Кмета 
на Община Опака и Председателя на ОбС Опака за третото 
тримесечие на 2008г. 

ДОКЛ. Б. ХАСАНОВА – ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ “ОА” 

� ОТНОСНО: Вземане на решение за продажба чрез търг на 
общинска собственост. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 
 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

- 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

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

към 1-ва точка - Приемане на Наредба за търговската дейност на 
територията на Община Опака. Давам думата на г-н Реянов – Кмет 
на Община Опака. 

Г-н Рянов зачита докладната записка и предложението за 
решение. Разяснява на присъстващите на заседанието причините, 
поради които се налага приемането на нова Наредба/старата е 

отменена от ОбС, поради несъответствие със закона /. 
 
/В залата на заседанието влизат г-н Амил Кьосе и г-н Феим 

Апти от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”/ 

 
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание 
разгледа и одобри предложената Наредба за търговската дейност на 
територията на Община Опака. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, 
имате думата … Няма желаещи да вземат думата и за това 
предлагам ОбС Опака да гласува следното 

 
РЕШЕНИЕ №134 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Опака приема Наредба за търговската дейност на територията на 
Община Опака. 
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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 от дневния ред - Обсъждане и приемане 
на Стратегия за управление на Общинската собственост в Община 
Опака. 

Г-н Рянов зачита докладната записка и предложението за 
решение. 

Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание 
разгледа и одобри предложената Докладна записка относно 
приемане на Стратегия за управление на Общинската собственост в 
Община Опака. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, 
имате думата … Няма желаещи да вземат думата и за това 
предлагам ОбС Опака да гласува следното 

 

РЕШЕНИЕ №135 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от 

Закона за общинска собственост, Общински съвет гр. Опака приема 
Стратегия за управление на Общинската собственост за периода 
2008-2011г. 

 
 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 от дневния ред - Актуализация на 
Бюджет 2008г. 

/г-н Неделчо Неделчев от Коалиция “Напредък” напуска 
залата/ 
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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 и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на 
свое заседание разгледа и приема докладната записка относно 
Актуализацията на Бюджет 2008г. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, 
имате думата … Няма желаещи да вземат думата и за това 
предлагам ОбС Опака да гласува следното 

 

РЕШЕНИЕ №136 
 

 На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за 
общинския бюджет, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за съставянето, 
изпълнението и отчитането на Общинския бюджет и чл. 26, ал. 1 и 
ал. 2 от ПМС № 15/01.02.2008г., Общински съвет гр. Опака 
актуализира Бюджет 2008г. в разходната част по дейности и 
параграфи както следва: 
 

ДЕЙНОСТ ПАРАГРАФ БИЛО СТАВА ПАРАГРАФ БИЛО СТАВА 
ЦДГ 01-01 199465 199380  

02-09 
 

240 
 

325 
 
 

Общинска 
администрация 

01-01 
01-02 
01-03 
02-01 

 

133269 
53893 
62779 
15326 

 

133183 
53861 
62746 
15276 

 

 
 
 
 

02-09 
 

 
 
 
 

391 
 

 
 
 
 

592 
 

ДСХ 01-01 135446 135371 02-09 64 139 
Ученически 
столове 

01-01 20657 20647 02-09 26 36 

ДСП 01-01 23696 23675 02-09 0 21 
Озеленяване 01-01 3200 3190 02-09 11 21 
Чистота 01-01 32951 32927 02-09 0 24 

 
Ашим Хасанов Османов 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 

- 

Абибула Фейзула Сейфула ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   
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С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 4-та точка от дневния ред – Докладна записка от 
Председателя на ОбС относно създаване на Наблюдателна комисия 
към Общински съвет гр. Опака. 

Г-н Ашим Османов – Председател ОбС Опака зачита докладната 
записка и предложенията за решения. 

Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование, 
култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми 
съветници, ПК на свое заседание разгледа и одобри предложената 
от Предедателя на ОбС докладна записка относно създаване на 
Наблюдатена комисия към ОбС Опака. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, 
имате думата …Давам Думата на г-н Джошкун Феимов от Коалиция 
“Напредък” за процедурно предложение. 

Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” – Уважаеми колеги, 
предлагам Ви да гласуваме отделно двете решения. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Феимов, приемем предложението Ви. Има ли други? … няма 
желаещи. Предлагам Ви да гласуваме следните 

 
РЕШЕНИЕ №137 

 
ОбС Опака, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 94, 

ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията създава 
Наблюдателна комисия с 5 членен състав. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 1 - - 

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

състава на Наблюдателната комисия в следващото 
 

РЕШЕНИЕ №138 
 
ОбС Опака, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 94, 

ал. 3 и 4 от Закона за изпълнение на наказанията утвърждава 
следния състав на Наблюдателната комисия: 

ПРЕДЕДАТЕЛ: Шефки Али Шабан – зам.-председател на ОбС 
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ЧЛЕНОВЕ: 
� Мирослава Кънева – началник отдел “Социална 

закрила”гр. Опака 
� Антон Цанев Цветков – полицейски инспектор при 

Участък на МВР Опака 
� Кръстьо Якимов – главен експерт”ОКЕДВ” 
� Росица Русева – старши експерт в Дирекция Бюро по труда 

– филиал - гр. Опака 
 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 1 - - 

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

Преминаваме към 5-та точка от дневния ред – Докладна записка 
относно определяне възнагражденията на общинските съветници. 

Г-н Ашим Османов – Председател на ОбС Опака зачита докладната 
записка и предложението за решение. 

Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на 
свое заседание разгледа и приема докладната записка относно 
определяне размера на възнагражденията на общинските 
съветници. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, уважаеми колеги имате думата ... г-н Феим Апти от 
Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”. 

Г-н Феим Апти – Уважаеми колеги, имам предложение ... 
Предлагам общинските съветници да не получават 
възнаграждение за участието си в заседание на ОбС и ПК. 

 
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-

н Апти. Процедурно гласуваме предложението, постъпило първо а 
именно предложението от докладната записка. Предлагам Ви да 
гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ №139 

 
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 3 от 

ПОДОбСНКВОА ОбС Опака определя възнаграждението на 

общинските съветници считано от 01.07.2008г. както следва: 

• за участие в едно заседание на ОбС в размер на 25,49лв.  
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• за участие в едно заседание на Постоянна комисия в размер на 

25,49лв. 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
1 
 

 
1 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 1 - - 

 

С 10/десет/ гласа “ЗА” и 1/един/ “ПРОТИВ” решението се 
приема. Този резултат от гласуването обезмисля гласуването на 
предложението на г-н Апти. 
 Преминаваме към 6-таточка от дневния ред – Информация за 
дейността на Народните читалища от Община Опака за 2008г.  
Г-н Рянов зачита информацията за дейността на Народните читалища 

от Общината и предложението за решение. 
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование, 

култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми 
съветници, ПК на свое заседание разгледа и одобри предложената 
информация за дейността на читалищата на територията на 
общината за 2008г. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Салимов, уважаеми колеги имате думата ... г-н Феим Апти от 
Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”. 

Г-н Феим Апти – Уважаеми колеги, до тази година не е било 
да се представя отчет за дейността на читалищата и Председателите 
да ги няма. Искам да задам въпроси, но няма към кого. Кмета не е 
упълномощен да отговаря за тях. Дори да има информация редно е 
те да отговарят. 

Г-н Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” – Уважаеми 
колеги, може би донякъде г-н Апти има право, но в момента става 
дума за информация, а не за отчет. Ще продължа идеята му и 
предлагам на ОбС в следващите си заседания да разгледа Отчет и да 
присъстват Председателите на читалищата. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Феимов, уважаеми колеги, предлагам Ви да гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ №140 

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

информацията за дейността на Народните читалища за 2008година 
в Община Опака. 
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 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
1 
 

 
- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 1 - - 

 
С 10/десет/ гласа “ЗА”решението се приема. Нека сега да 

гласуваме предложението на г-н Джошкун Феимов, а именно – В 
следващите заседания на ОбС Опака да бъде включена точка Отчет 
за дейността на читалищата. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС - - 8 
Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 
 

 
- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 1 - - 

 
С 3/три/ гласа “ЗА” и 8/осем/ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

предложението не се приема. Преминаваме към следващата 7-ма 
точка от дневния ред - Информация за готовността на ЦДГ, 
Училища, ДСХ с. Гърчиново и ДСП за есенно-зимния период. 

Г-н Рянов – зачита Информацията и предложението за решение. 
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование, 

култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми 
съветници, ПК на свое заседание разгледа и одобри предложената 
информация за готовността на ЦДГ, Училища, ДСХ с. Гърчиново и 
ДСП за есенно-зимния период. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Салимов, уважаеми колеги имате думата ... Няма изказвания ... 
предлагам на ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ №141 

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

информацията за готовността на ЦДГ, Училища, ДСХ с. Гърчиново 
и ДСП за есенно-зимния период. 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 
Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
2 
 

 
- 
 

- 
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Коалиция „Напредък” 1 - - 

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

Преминаваме към следващата 8-ма точка от дневния ред – Докладни 
записки. Първата докладна записка е относно продажба на 
недвижими имоти – общинска собственост. Тъй като и докладната 
записка, която допълнително включихме за разглеждане в дневния 
ред касае общинско имущество – движимо обаче предлагам да ги 
зачетем и двете и да ги гласуваме една след друга в отделни 
решения. Давам думата на Кмета на Община Опака. 

Г-н Рянов – зачита Докладните записки и предложенията за 
решения. 

Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 
благоустрояване” – Уважаеми съветници, ПК на свое заседание 
разгледа и одобри предложените Докладни записки относно 
продажба на недвижими имоти – общинска собственост и 
докладната записка за продажбата на движимото общинско 
имущество. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Алиев, уважаеми колеги имате думата ...г-н Феим Апти от 
Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”. 

Г-н Феим Апти – Уважаеми колеги, искам само да попитам 
теренът, който е определен за склад за твърди горивни и 
строителни материали не може ли да се раздели на парцели за 
застрояване? Може би населението да прояви интерес към тях. И 
втория ми въпрос – цената 40.50лв. за парцела от 27м2 , определен за 
Автомивка за цялата квадратура ли е или е за м2. 

/г-н Неделчо Неделчев – Коалиция “Напредък” влиза в 
залата на заседанието/ 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми господа 
общински съветници, по първия въпрос на г-н Апти – има 
определени места за застрояване в общината – около 20 на брой са, 
но никой не проявява интерес към тях. Мисля, че в близките 10 
години, че и повече едва ли ще има нужда от такива места, но ако се 
наложи ... има и други терени, така че не мисля че е проблем това.  

По втория въпрос за цената на терена, определен за автомивка, 
цената е 40.50лв. за цялата квадратура и е определена от 
лицензиран оценител. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Реянов, уважаеми колеги предлагам Ви да гласуваме следното 

 
 
 



 11 

РЕШЕНИЕ №142 
 
I. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА , чл. 
34, ал.4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление 
и разпореждане с общинско имущество: 

� Възлага на Кмета на Община Опака да извърши 
продажба, чрез публичен търг на недвижим имот в 
УПИ II – 933, кв. № 71 по регулационния план на гр. 
Опака, с АОС № 757/16.06.2008г., представляващ 
дворно място от 625м2 и построените в него двуетажна 
полумасивна сграда от 58,61м2 и масивна сграда от 
23,50 м2 с начална цена в размер на 4 300лв. 

� Одобрява направената пазарна оценка от лицензиран 
оценител.  

 
II. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС одобрява направената 

пазарна оценка в размер на 40,50лв. за 27 м2 в УПИ VIII-
296, кв. 44 по регулационния план на гр. Опака, на 
правото на строеж на “АВТОМИВКА”. 

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

41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 т. 1, чл. 37, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, 
управление и разпореждане с общинско имущество: 
� Възлага на Кмета на Община Опака да извърши 

продажба чрез публичен търг на недвижим имот в 
УПИ XIII, кв. 85 по регулационния план на гр. Опака, 
с АОС № 756/13.06.2008г., представляващ дворно 
място от 3 200 м2 , отреден за “Склад за твърди 
горивни и строителни материали” 

� Отменя направената пазарна оценка от лицензиран 
оценител и определя начална цена на имота в размер 
на 7 331,20лв. 

 
Ашим Хасанов Османов 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 
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Абибула Фейзула Сейфула ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

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

Преминаваме към гласуване на следващото 
 

 РЕШЕНИЕ №143 
 

 ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 
4, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

РЕШИ: 
 

1. Да бъде продадено на търг следното движимо имущество: 
���� Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег. № Т 28 55 АТ  - 1000лв. 
���� Товарен автомобил УАЗ 374101 с рег. № Т 34 07 АТ  – 2 400лв. 
���� Товарен автомобил УАЗ 3303Т1202 с рег. № Т 34 01 АТ– 2 000лв. 

2. Приема направената пазарна оценка от лицензиран оценител. 
 
Ашим Хасанов Османов 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 

Абибула Фейзула Сейфула ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

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

Преминаваме към следващата докладна записка относно 
Актуализация на списъка на лицата имащи право на транспортни 
разходи. 

Г-н Реянов зачита докладната записка и предложението за решение. 
Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси, 

икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на 
свое заседание разгледа и приема докладната записка относно 
Актуализация на списъка на лицата имащи право на транспортни 
разходи. 
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, уважаеми колеги чухте докладната записка, чухте и 
становището на комисията имате думата ... няма желаещи да вземат 
думата. Предлагам ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ №144 

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

ал. 2 от ПМС №15 от 01.02.2007г., Общински съвет гр. Опака приема 
актуализирания списък на лицата имащи право на транспортни 
разходи, считано от 01.09.2008г./по приложение/. 

 
Ашим Хасанов Османов 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 

Абибула Фейзула Сейфула ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

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

Преминаваме към следващата докладна записка относно 
Одобряване командировъчните разходи на Кмета на Община Опака 
и Председателя на ОбС Опака за третото тримесечие на 2008г. 

Г-ца Хасанова е ангажирана в момента и не присъства на 
заседанието, за да зачете докладната записка, но предлагам г-н 
Якимов – гл. експерт “Образование и култура” да зачете материала. 

Г-н Якимов зачита докладната записка и предложението за решение. 
Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси, 

икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на 
свое заседание разгледа и приема докладната записка относно 
Одобряване командировъчните разходи на Кмета на Община Опака 
и Председателя на ОбС Опака за третото тримесечие на 2008г. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Есманов, уважаеми колеги чухте докладната записка, чухте и 
становището на комисията имате думата ... няма желаещи да вземат 
думата. Предлагам ОбС Опака да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ №145 
 

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 Общината и на Председателя на ОбС Опака за периода 
от 01.07.2008 г. до 30.09.2008 г. в размер на 527.60 лв., както следва: 

1. Кмет на Община Опака: 
1.1 От 30.06.2008 г. до 04.07.2008 г. до гр. Бяла – Обмяна на опит 

– 228.00 лв.; 
1.2 От 05.07.2008 г. до 06.07.2008 г. до гр. София - Участие в 

семинар – 58.00 лв.; 
1.3 На 25.07.2008 г. до гр. София – Среща в Министерство на 

околната среда и водите във връзка с проект на общината – 10 лв.; 
1.4 На 06.08.2008 г. до гр. София – Среща в министерство на 

околната среда и водите във връзка с проект на общината – 10 лв.; 
1.5 На 26.08.2008 г. до гр. Варна – Сключване на договор – 10 

лв.; 
1.6 На 11.09.2008 г. до гр. София – Представяне на проект – 10 

лв. 
2. Председател на ОбС Опака: 
2.1 От 30.06.2008 г. до 04.07.2008 г. до гр. Бяла – Обмяна на опит 

– 201.60 лв. 
 

 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 последната точка от дневния ред - Изказвания, 
питания, становища и предложения на граждани. Няма постъпили 
писменни такива, но ако вие имате въпроси, на които кмета може да 
отговори моля ... 

Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община 
Опака” – Уважаеми колеги общински съветници, господин Реянов, 
уважаеми радиослушатели въпросът ми е – Предвидено ли е да се 
развива някаква дейност в сградите на затворените училища на 
територията на Общината и как ще се поддържат те за в бъдеще? 

Вторият ми въпрос е има ли възможност да се сложат 
контейнери за смет в двора на училището в с. Крепча? 
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Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община 
Опака” – Уважаеми колеги, моят въпрос се отнася за спортната 
площадка в Опака. Знаем, че има човек, който е назначен там и 
отговаря за нея, но незнам дали сте ходили наскоро там. Бурени до 
кръста абсолютно никаква поддръжка... 

Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми 
общински съветници, по първия въпрос – Притесняваща е 
ситуацията със сградите на затворените училища. Няма 
разработена стратегия за тяхното използване за в бъдеще. В момента 
те са на отговорно пазене от кметовете на кметства. Ако някой има 
идеи аз съм готов да го изслушам. 

Контейнери ще има в училището в Крепча след Нова година, 
когато цялата община ще премине към организирано 
сметосъбиране. В момента тече процедура за обществена поръчка и 
след нова година това ще се случи. 

Спортната площадка в Опака – наистина доста отдавна не съм 
я посещавал, но не съм получавал сигнали досега за състоянието и. 
Вярно е, че има човек, който трябва да се грижи за нея, и ако той не 
е изпълнил задълженията си вменени му с длъжностната 
характеристика ще бъде наказан. Ще разпоредя проверка по случая 
и ако е необходимо ще изпратя хора да я почистят. 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-
н Реянов, уважаеми колеги има ли други въпроси? ... Няма. 

 
 

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ 
РЕД. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО. 

 

 
 
 
 

ТЕХН. СЪТРУДНИК:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

  /Хр. Деркозлиева/    /Ашим Османов/ 
 


