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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 № 25 
 

от 26.02.2009год. 
 

 Днес 26.02.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе 
поредното си заседание в  заседателната зала на читалище 
“Пробуда” гр. Опака 
 При откриване на заседанието присъстваха 10/десет/ 
общински съветника. При откриване на заседанието отсъстваха г-н 
Цветан Керев от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” 
и г-н Джошкун Феимов и г-н Неделчо Неделчев от Коалиция 
“Напредък”. 

 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, в залата присъстват 10/десет/ общински съветника. 
Отсъстват г-н Цветан Керев от Коалиция “Заедно за бъдещето на 
Община Опака”и г-н Джошкун Феимов и г-н Неделчо Неделчев от 
Коалиция “Напредък”, по уважителни причини. Имаме кворум и 
можем за започнем заседанието.  

 Предлагам на Вашето внимание следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка относно: Изменение на Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуга на територията на Община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

2. Докладна записка относно: Определяне числеността на 
персонала и средни брутни работни заплати на общинска 
администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2009г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

3. Докладна записка относно: Одобряване структурата на 
Общинска администрация – Опака, считано от 01.03.2009г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

4. Докладна записка относно: Разпределение на средствата за 
капиталови разходи на Община Опака за 2009г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 
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5. Докладна записка относно: Вземане на решения, във връзка с 
Бюджета на Община Опака за 2009г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

6. Приемане на бюджета за 2009г. на Община Опака. 
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

7. Докладна записка относно: Вземане на решение за продажба, 
чрез публичен  търг на общинска собственост. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

8. Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на 
общинска програма за управление и разпореждане  с имоти – 
общинска собственост за 2009г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

9. Отчет за изпълнение на Програма за управление на 
отпадъците на територията на Община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

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

 
Колеги, чухте моето предложение за дневен ред, имате думата  
 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – няма предложения за 
изменение на дневния ред, предлагам Ви да гласуваме 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

2 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” - - - 

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

към 1-ва точка от него - Докладна записка относно: Изменение на 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуга на територията на Община Опака. Уважаеми колеги, 
Кметът на Община Опака отсъства по здравословни причини и 
представител на ОА е г-н Мехидин Кадиров – заместник-кмет. 
Давам му думата. 

Г-н Мехидин Кадиров – заместник-кмет на Община Опака 
зачита докладната записка и предложението за решение.  



 3 

 
Самет Салимов – Председател на ПК към ОбС Опака – 

Уважаеми съветници, ПК на свое заседание разгледа докладната 
записка от Кмета на Община Опака и одобрява предложените 
изменения в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуга на територията на Община Опака. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате думата 
... Няма изказвания, предлагам Ви да гласуваме следното:  

 
РЕШЕНИЕ № 171 

 
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.9 от 

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

1. Раздел III“Такси за детски ясли, детски градини, домове 
за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” се 
изменя така: 

Чл.21. (1) За ползване на целодневни детски градини от 
родителите или настойниците се събират такси в размер, както 
следва: 

Месечна такса – 15.00 лв. 
Дневна такса -  0.80 лв. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

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 

- 

Шефки Али Шабан ДА   

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

към 2-ра точка от дневния ред - Докладна записка относно: 
Определяне числеността на персонала и средни брутни работни 
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заплати на общинска администрация и дейностите към нея, 
считано от 01.01.2009г. 

Г-н Мехидин Кадиров – заместник-кмет на Община Опака 
зачита докладната записка и предложението за решение.  
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси, 

икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое 
заседание разгледа докладната записка и одобрява числеността на 
персонала и средните брутни заплати на ОА и дейностите към нея, 
считано от 01.01.2009г. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате думата  

Г-н Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община 
Опака – Уважаеми колеги, имам забележки към така предложената 
докладна записка. ПМС №66/28.03.1996г. от миналата година се 
отмени. Не е задължително да се назначават хора. Защо 
допълнително се утежнява бюджета. В цял свят се говори за криза и 
се говори за съкращения, а ние обратното. 

Другото е – Други дейности по икономиката ... или Други 
дейности по селското и горското стопанство .... – пишат се само 
бройки...Какви ще са длъжностите. С две думи, нека цялостно да се 
уточнява-това са ми забележките. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н 
Апти, има ли други? 

Г-н Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община 
Опака – Уважаеми, г-н Апти, с какво Ви притесняват бройките по 
ПМС №66/28.03.1996г. Какво лишо има в това, да се назначат хора? 
При големия процент безработица в общината, лошо ли ще бъде 3 
или 4 семейства да имат препитание? Щом има възможност да се 
използват тези бройки, защо да не го направим? Мисля, че е по-
добре да са одобрени и да са незаети, отколкото да има нужда от 
тях, а да ги няма... 

 
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 

има ли други? ... няма предлагам Ви да гласуваме следното 
 

РЕШЕНИЕ № 172 
 
I. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.6, ал. 

6, 8, 9 и 10 от ПМС №175/24.07.2007 г. и точки 8, 9, 10 и 11 от 
Решение №29/23.01.2009 г. определя средна месечна брутна заплата 
на едно лице и числеността на персонала от 01.01.2009 г. по 
функции и дейности както следва: 

1. „Общинска администрация”: 
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1.1. Щатна численост 41 бр. и средна месечна брутна заплата 
630.85лв.  

1.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 3 бр.; 
2.  Функция „Отбрана и сигурност”: 
2.1. ПМС №212 (денонощни дежурни) – 258.24 лв. средна 

месечна брутна заплата – 5 бр.; 
2.2. ПМС №351 (техник на РП центрове ) – 274.13 лв. средна 

месечна брутна заплата – 3 бр. 
3. Функция „Образование” 
3.1. Дейност „ЦДГ” – 447.84 лв. средна месечна брутна заплата 

– 43.5 бр. 
3.2. “Други дейности по образованието” – 317.80 лв. средна 

месечна брутна заплата – 2 бр. 
 4. Функция „Здравеопазване” – 493.90 лв. средна месечна 
брутна заплата – 2 бр. 

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
5.1. Дейност „Дом за стари хора” – 435.00 лв. средна месечна 

брутна заплата – 30 бр.  
5.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 2 бр. 

 
II. ОбС Опака на основание на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.6, 

ал. 4 от ПМС №175/24.07.2007 г., определя средна месечна брутна 
заплата и числеността на персонала в местните дейности от 
01.01.2009 г. както следва: 

1. Дейност „Ученически столове” – 269.64 лв. средна месечна 
брутна заплата – 8 бр.; 

2. Дейност „Домашен социален патронаж” – 266.64 лв. средна 
месечна брутна заплата – 9 бр.; 

3. Дейност  „Озеленяване” – 242.89 лв. средна месечна брутна 
заплата – 4 бр. 

4. Дейност „Чистота” – 268.51 лв. средна месечна брутна 
заплата – 6 бр. 

5. Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 258.72 лв. 
средна месечна брутна заплата – 1 бр. 

6. Дейност „ Др. дейности по икономиката” – 319.88 лв. средна 
месечна брутна заплата – 4 бр. 

7. Други дейности по селското и горското стопанство – 350 лв. 
средна месечна брутна заплата – 1 бр. 
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В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

2 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” - - - 

 

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме 
към 3-та точка от дневния ред - Докладна записка относно: 
Одобряване структурата на Общинска администрация – Опака, 
считано от 01.03.2009г. 

Г-н Мехидин Кадиров – заместни-кмет зачита докладната 
записка и предложението за решение.  

Самет Есманов – Председател на ПК към ОбС Опака – 
Уважаеми съветници, ПК на свое заседание разгледа докладната 
записка и одобрява предложената структура на ОА, считано от 
01.03.2009г.  

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате думата 
... няма желаещи предлагам Ви да гласуваме следното 

 

РЕШЕНИЕ № 173 
 

Общински съвет гр. Опака, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 2 от 
ЗМСМА одобрява структурана на Общинска администрация Опака 
съгласно приложението, считано от 01.03.2009г. 

 

В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

2 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” - - - 

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

към 4-та точка от дневния ред - Докладна записка относно: 
Разпределение на средствата за капиталови разходи на Община 
Опака за 2009г. 

Г-н Кадиров зачита докладната записка и предложението за 
решение.  
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Самет Есманов – Председател на ПК към ОбС Опака – 
Уважаеми съветници, ПК на свое заседание разгледа докладната 
записка и одобрява предложеното разпределение на капиталовите 
разходи за 2009г. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате 
думата... 

 Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” – 
Уважаеми колеги, уважаеми кметове имам някои възражения ... 
Средствата за капиталови разходи винаги са били недостатъчни. 
Виждам, че е заложен ремонт на път Крепча – Гърчиново и Люблен 
– Гърчиново. Няма ли възможност тези пари да се вземат от друго 
място, а средствата да се използват за проекти? Заложени са и 
40 000лв. за лек автомобил, мисля че общината има достатъчно коли 
... Ксерокс и принтер също са заложени-предполагам, че са 
необходими ... 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – г-н Апти, Кмета 
на Общината не присъства на заседанието поради уважителни 
причини, споменах това в началото на заседанието. Питането Ви е и 
доста обширно и би следвало да бъде зададено в писменна форма. 
Има ли други ... няма желаещи предлагам Ви да гласуваме следното 

 

РЕШЕНИЕ № 174 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОБ, чл. 10, 
ал. 1, чл. 13, във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009г., ОбС Опака 
приема разпределението на 90% от средствата за капиталови 
разходи на Община Опака за 2009г. И 10% резерв, който се 
сформира от § 5200(придобиване на ДМА), функция 06(БКС) обект: 
“Ремонт ВиК съоръжения и реконструкция водопроводи в Община 
Опака” както следва: 

 
Източници за финансиране 

№ Наименование на обекта 

Годишна 
задача 
2009 год. 

Лв. 

Субсидия 
Р.Б. 2008г. 

Лв.  

Други 
ПУДОО

С, 
Банков 
кредит 
Лв. 

Собствен
и 

средства  
Лв. 

§5100 Основен ремонт на ДМА      
 Функция 08 – икономически дейности      
1 Ремонт на път с.Крепча -  с.Гърчиново  82800 82800   

2 Ремонт път с.Люблен – с.Гърчиново - ППР 21336 21336  

 Функция 06 – БКС   

3 Ремонт улично осветление 5000 5000   
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 Функция 03 – образование   

4 Обследване за енергийна ефективност ОУ с.Крепча и 
ОУс.Г.Градище 

10100 10100   

 Функция 05 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи   

 Преустройство ЦДГ с.Гърчиново в ДСХ - ППР 18000  18000 

§5200 Придобиване на ДМА      
 Функция 06 БКС    
5 Реконструкция уличен водопровод от о.к.17 до 

ПС”Ясаците” с.Крепча 
59640 59640  

6 Ремонт В и К съоръжения и реконструкция водопроводи в 
Община Опака  

1139511 24300 1115211  

§5203 Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения 

  

 Функция 06 БКС    

7 Храсторез – 2бр. 2500 2500   

§5201 Придобиване компютри и хардуер    
 Функция 01 – общо държавни служби    
8 Ксерокс 1000 1000  
9 Принтер 2000 2000  

§5204 Придобиване транспортни средства   
 Функция 01 – общо държавни служби   
10 Лек автомобил  40000 40000  
                                                          Общо : 1381887 167700 1196187 18000 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 

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 

- 

Шефки Али Шабан ДА   

 

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме 
към 5-та точка от дневния ред – Докладна записка относно: Вземане 
на решения, във връзка с Бюджета на Община Опака за 2009г. 

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

Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое 
заседание разгледа докладната записка от Кмета на Община Опака 
и одобрява предложените решения. 
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Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте Докладната записка, чухте и становището на ПК, имате 
думата ...  

Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” – 
Уважаеми колеги, получих сигнал от учители в СОУ”В. Левски” гр. 
Опака, че бюджетът на училището е отрязан с около 52 000лв. защо е 
направено това? 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака –г-н Апти, въпросът 
Ви не се отнася към разглеждания в момента материал. Бюджета на 
Община Опака за 2009г. Ще бъде разгледан в цялостния му вид в 
следващата 6-та точка. Има ли други? ... 

Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” – 
Уважаеми колеги, като цяло съм съгласен с предложените решения 
в докладната записка, но искам да задам въпрос...Чета за ОУ”В. 
Левски”с. Крепча – преходен остатък по проект ученически 
униформи ... Няма ли възможност да се направят проекти за 
униформи  и за другите училища? В Крепча са въведени от 2-3 
години и е много хубаво това. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – г-н Кьосе, за 
проектите за униформи отговарят директорите на съответните 
училища. Директора на ОУ с. Крепча е направил проект и за това 
децата имат униформи. Другите директори не са направили и за 
това децата нямат униформи. Това е. Има ли други? ... няма 
желаещи да вземат думата предлагам Ви да гласуваме следното  

 
РЕШЕНИЕ № 175 

 
І. На основание чл.27, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинските 

бюджети, Общински съвет Опака оправомощава Кмета на 
общината, при възникване на неотложни и доказани потребности 
през бюджетната 2009 г. и при спазване на общия размер на 
бюджета, да: 

1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните 
видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна 
дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и 
стипендии в частта на делегираните от държавата дейности; 

2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в 
една дейност или от една дейност в друга в границите на една 
бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните 
дейности; 

3. Разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 
бюджет по тримесечия и по месеци. 
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ІІ.На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за общинските 
бюджети, Общински съвет Опака възлага на Кмета на общината, да: 

1. Определи правата и отговорностите на разпоредителите с 
бюджетни кредити от втора степен; 

2. Ограничава или спира финансирането на бюджетни 
организации,  звена и субсидирани дейности при доказано 
нарушение на бюджетната дисциплина. 
 

III. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото 
възпитание и спорта, Общински съвет Опака определя разходите за 
издръжка на спортните клубове със седалище и дейност на 
територията на Община Опака по бюджета за 2009 г. в размер на 15 
000 лв., от които: за футболни клубове – 12 000 лв. и за хандбален 
клуб – 3 000 лв. 

Упълномощава Кмета на Общината да договори 
допълнителни условия по целевите разходи, свързани с времето и 
начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 
 

IV. На основание чл.41, т.3 от ПМС №27/09.02.2009 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г., 
Общински съвет Опака определя размера на разходите за 
представителни цели на Кмета на Общината  по бюджета на 
Община Опака за 2009 г. в размер на 15 000 лв. 
 

V. На основание чл.25, ал.2 от ПМС №27/09.02.2009 г., 
Общински съвет Опака определя размера на разходите за СБКО в 
размер на 3% за всички държавни дейности и в размер на 2% за 
всички общински дейности. 
 

VІ. На основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от ПМС №27/09.02.2009 
г., Общински съвет Опака РЕШИ: 

Да се подпомагат разходите за погребение на самотни, без 
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения 
за социални услуги и регистрирани в  службите за социално 
подпомагане лица с източник на финансиране от общински 
приходи. В помощта се включват разходите за: издаване на смъртен 
акт – 2 лв., превоз на покойника – 10 лв., ковчег /дъски/ - 25 лв. и 
изкопаване на гроб – 10 лв.; обща стойност на помощта – 47.00 лв. 
 

VІІ. На основание чл.30, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.83, ал.3 от ПМС 
№27/09.02.2009 г., Общински съвет Опака считано от 01.01.2009 г.: 

1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат 
право на транспортни разходи съгласно Приложението; 
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2. Определя да бъдат изплащани пътни разходи на директори 
и учители до процента финансиран от МОН, но не по-малко от 80% 
от действителните разходи и 80% на всички останали длъжности и 
лица извън Функция „Образование”. 
 

VIII. На основание чл.54 от ПМС №27/09.02.2009 г., Общински 
съвет Опака: 

2. Определя 20 % от размера на режийните разноски за 
приготвянето на храната /закуска и обяд/ да бъде за сметка на 
общинските приходи. 
 

IX. На основание §32, ал.2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на РБ за 2008 г.,  преходния остатък в 
размер на 
105 608 лв. от 2008 г. се разпределя по дейности както следва: 

1. Преходен остатък за държавни дейности в размер на  64 772 
лв.: 

1.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 
пътища (снегопочистване) – 3 626 лв. 

1.2. Общообразователни училища 
- СОУ „В. Левски” гр. Опака (преходен остатък) – 3 357 лв. 
- СОУ “В. Левски” гр. Опака (по национална програма “С грижа 

за всеки ученик) – 1 150 лв. 
- ОУ с. Крепча (преходен остатък) – 5 376 лв. 
- ОУ с. Крепча (проект “Ученически униформи”) – 13 302 лв. 
- ОУ с. Г. Градище (преходен остатък) – 1 189 лв. 
1.3. Просвета (преходен остатък) – 77 лв. 
1.4. ПВЗ – 19 286 лв. 
1.5. Други дейности по образованието (безплатен превоз на 

ученици) – 233 лв. 
1.6. Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии (за първоначални мерки, предприемани от 
общините при настъпване на бедствия и аварии) – 9 440 лв. 

1.7. ДСХ – 5 736 лв. 
1.8. Други дейности по отбраната – 1 000 лв. 
1.9. Други дейности по вътрешната сигурност – 1 000 лв.  
2. Преходен остатък за местни дейности в размер на 40 836 лв.: 
2.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища (снегопочистване и средства от Фонд”Републиканска пътна 
инфраструктура”) – 19 500 лв. 

2.2. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 
пътища – 21 336 лв. 
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X. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Опака реши: 
Да бъдат разплатени от бюджета за 2009 г. просрочени 

задължения от минали години в размер на 94 822 лв. и да бъдат 
събрани просрочени вземания в размер на 25 547 лв. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

Ашим Хасанов Османов ДА Самет Османов 
Есманов 

ДА 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти НЕ 

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 

- 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 9/девет/ гласа “ЗА” и 1/един/ “ПРОТИВ”решението се 

приема. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред - Приемане на 
бюджета за 2009г. 

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

 
Председателите на всички постоянни комисии към ОбС 

Опака представят становищата си. Всички комисии одобряват 
така предложения бюджет на Община Опака за 2009г. 
 
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 

чухте Докладната записка, чухте и становищата на ПК, имате 
думата ...  

Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” – 
Уважаеми колеги, виждам, че са заделени само 15 000лв. за спорт, от 
които 12 000лв. за футбол и 3 000 лв. за хандбал. Имаме 
републикански шампиони по хандбал. Мисля, че тези средства са 
недостатъчни. От други дейности да се вземат средства и да се дадът 
за спорт. Предлагам да се заделят и около 2 000лв. за шах-мат в с. 
Крепча. Мисля, че средствата за спорт трябва да са поне 25 000лв. 
Виждам тук – Отбрана и сигурност...? От кого ще се отбраняваме? 
Заделена е и сума за Ликвидиране последиците от стихийни 
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бедствия и аварии...ако се случи нещо мисля, че държавата ще ни 
отпусне достатъчно средства, за да се справим с последствията ... 

Гледам и приходната част на бюджета ...мисля, че са много 
малко приходите от наеми на земя. 

Бюджета на СОУ”В. Левски” в гр. Опака е намален с около 
52 000лв. и тези пари са разпределени между училищата в с. Крепча 
и с. Голямо Градище. Това не е правилно. В Опака сградата на 
училището е по-голяма... Ако има начин нека да се коригира това. 

Тази година Бюджта ни е по-голям, а издръжката на 
училището е занижена. 

Данъците са завишени ... какъв е смисълът да се завишават 
данъците, ако не се събират ....? 

В списъка, на лицата, имащи право на транспортни разходи 
има хора, които пътуват от Опака до селата, а получават пътни за 
разстоянието Попово-до селата... 

Байсе Хасанова – Директор на дирекция “ОА” – Уважаеми 
господа общински съветници, във връзка с предложението на г-н 
Апти да се пренасочат средства от дейност отбрана и сигурност и 
средствата за Ликвидаране последиците от стихийни бедствия и 
аварии – нямаме право да пренасочваме тези средства за други 
дейности, тъй като те са предоставени целево. За бюджета на СОУ 
гр. Опака...Кметът на общината има право да намали бюджета на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити с до 20%. В 
този случай това е направено, но бюджетът не е намален с 20% а с 
10%. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми г-н 
Апти, пред мен имам справка относно присъствията Ви на 
заседания на ОбС, от която е видно, че на 50% от заседанията на 
ОбС Опака вие не сте присъствал и следователно нямате представа 
какво се е обсъждало... В състава на ПК не участвате ...а там се 
разискват подробно всички въпроси, които после се разглеждат на 
заседание на ОбС. В тази връзка предлагам на вас и другите, колеги, 
които не участват в състава на ПК да се включат. 

Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на гр. Опака” – г-
н Апти, с предходното решение, което гласувахме ние делегирахме 
правата на Кмета на Общината. Ако възникне необходимост през 
годината, кмета на общината има право да пренасочи средства за 
спорт.  

Искам да изкажа и благодарност, във връзка с това, че са 
заделени средства от бюджета на Община Опака , за да се 
дофинансира с 18 000лв. преустройството на сградата на ЦДГ 
Гърчиново в ДСХ. Дано това да стане по-скоро, защото за времето 
през, което работех в ДСХ придобих представа за условията. 
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Настоящата сграда е напълно амортизирана и инициативата на 
общината е за похвала. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви за 
изказванията. Има ли други? ... Няма други желаещи да вземат 
думата предлагам Ви да гласуваме следното решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 176 

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

7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., Общински съвет Опака 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета на Община Опака за 2009 г. както следва: 
1.1. ПО ПРИХОДА:  3 531 056 лв. 
/разпределени по параграфи съгласно приложение №1/ 
в т.ч.: 
1.1.1. приходи с държавен характер – 2 344 243 лв. 
в т.ч.: 
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в 
размер на 2 266 724 лв. 
1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи разходи в 
размер на 10 100 лв. 
1.1.1.3. приходи от наеми на земя в размер на 2 647 лв. 
1.1.1.4. преходен остатък в размер на 64 772 лв. 
 
1.1.2. приходи с местен характер – 1 186 813 лв. 
1.1.2.1. данъчни приходи в размер на 136 400 лв.  
1.1.2.2. неданъчни приходи в размер на  лв. 408 637 
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия в размер на 395 800 лв. 
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи в размер на 157 
600 лв.  
1.1.2.5. целева субсидия за снегопочистване в размер на 17 900 
лв. 
1.1.2.6. временно съхранявани средства и средства на 
разпореждане в размер на 59 640 лв. 

1.1.2.7. погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – 
(-)30 000  
1.2.2.8. преходен остатък в размер на 40 836 лв. 
1.2. ПО РАЗХОДА: 3 531 056 лв. 
в т.ч.: 
1.2.1. разходи за държавни дейности в размер на 2 344 243 лв.   
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1.2.2. разходи за общински дейности в размер на 1 168 813 лв. 
1.2.3. дофинансиране в размер на 18 000 лв. 

 /разпределени по параграфи съгласно приложение №2/ 
 
 2. Утвърждава размера на средствата, заделени като резерв в 
разходната част на бюджета, финансирани с трансферите от 
Централния бюджет по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г. както следва: 

2.1. Делегирани от държавата дейности  - 226 672 лв. 
 2.2. Местни дейности – 58 140 лв. в т.ч. за капиталови разходи: 

2.2.1. Дейност “Водоснабдяване и канализация” – 16 770 лв. 
 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

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 

- 

Шефки Али Шабан ДА   

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

към 7-ма точка от дневния ред - Докладна записка относно: Вземане 
на решение за продажба, чрез публичен търг на общинска 
собственост. 

Г-н Мехидин Кадиров зачита докладната записка и 
предложението за решение.  

Кязим Кадиров – Председател на ПК при ОбС Опака- 
Уважаеми, колеги, ПК проведе заседание, но което разгледа 
докладната записка и единодушно предлага ОбС Опака да вземе 
решение. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви, 
Уважаеми колеги, чухте докладната записка и становището на ПК 
имате думата ... Няма желаещи, предлагам Ви да гласуваме 
следното: 

 
РЕШЕНИЕ № 177 

 
І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на чл.34, ал.4, чл.35, 
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ал. l от ЗОС и чл. 36, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
да бъде продаден чрез публичен търг - АВТОМОБИЛ СПЕЦИАЛЕН 
СМЕТОСЪБИРАЧ ШКОДА РТК с рег.№ Т 34 05 АТ с начална цена 
определена от лицензиран оценител в размер на 3 600 лв. 
 
 ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.41 ал.2, от ЗОС, Общински 
съвет гр.Опака определя начални цени за провеждане на втори 
публичен търг на следното движимо имущество: 
 1.Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег.№ Т 28 55 АТ - 750.00 лв. 

 2. Автомобил товарен УАЗ 374101 с рег.№ Т 34 07 АТ -1 800 лв. 
 3.Автомобил товарен УАЗ 3303Т1202 с рег.№ Т 34 01 АТ- 

          1 500 лв. 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

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 

- 

Шефки Али Шабан ДА   

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

към 8-ма точка от дневния ред - Обсъждане и приемане на 
общинска програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2009г. 

 
Г-н Мехидин Кадиров зачита докладната записка и 

предложението за решение.  
 

Кязим Кадиров – Председател на ПК при ОбС Опака- 
Уважаеми, колеги, ПК проведе заседание, но което разгледа 
докладната записка и предлага ОбС Опака да вземе решение. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви, 
Уважаеми колеги, чухте докладната записка и становището на ПК 
имате думата ... Няма желаещи, предлагам Ви да гласуваме 
следното: 
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РЕШЕНИЕ № 178 
 

На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА и на основание  на чл.8, 
ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Опака 
приема годишна програма за управление и разпореждане с имоти- 
общинска собственост за 2009 г. съгласно приложение №1. 

 
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

2 
 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” - - - 

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

към 9-та точка от дневния ред – Отчет за изпълнение на Програма 
за управление на отпадъците на територията на Община Опака. 

Г-н Мехидин Кадиров зачита докладната записка 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 отчета за 
изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на 
територията на Община Опака. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте Докладната записка, чухте и становището на ПК, имате 
думата ... Няма желаещи да вземат думата предлагам Ви да 
гласуваме следното  

 
РЕШЕНИЕ № 179 

 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и т. 24 ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Опака приема Отчет за изпълнение на Програмата за 
управление на отпадъците на територията на Община Опака. 

 

В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

2 
 

- 
 

- 
 

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

към 10-та точка от дневния ред - Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Няма постъпили питания към Кмета на 
Община Опака, но ако имате въпроси и г-н Кадиров е в състояние 
да ви отговори, моля имате думата ... След, като няма ... 

 
 
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ 

РЕД!  
 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО. 

 
 
 
 
 

ТЕХН. СЪТРУДНИК:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

  /Хр. Деркозлиева/    /Ашим Османов/ 
 


