ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАКА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ №1
От 03.11.2011г.
Днес 03.11.2011г. се проведе първото заседание за
конституирането на новоизбрания Общински съвет – Опака, в
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. В залата
присъстват
всички
новоизбрани
общински съветници,
новоизбрания кмет на Общината, новоизбраните кметове на
кметства и граждани от Община Опака.
Звучи химна на Р. България и химна на обединена Европа.
Заседанието се открива от зам. областния управител на област
Търговище – г-н Николай Дяков.
Николай Дяков– зам. областен управител на област
Търговище – Уважаеми госпожи и господа новоизбрани
представители на местното самоуправление, искам да Ви
поздравя от името на Областния управител на област Търговище
и да Ви поздравя с този избор, да Ви пожелая да работите за
благото на Община Опака. Вярвам, че Вие можете да
допринесете за подобряването на живота на населението в
общината. Пожелавам Ви много здраве, много упоритост и на
добър час.
Давам думата на секретаря на ОИК –Опака - г-ца Росица
Тодорова да обяви резултатите от местни избори 2011г.
Росица Тодорова – секретар на ОИК-Опака – Уважаеми
дами и господа, уважаеми г-н зам. Областен управител и
граждани. На 23.10.2011г. и 30.10.2011г. се проведоха избори за
местни органи на властта. Изборите бяха проведени при
нормална обстановка. На основание получените данни от
протоколите на секционните избирателни комисии, ОИКОпака обявява следните резултати: относно избора за общински
съветници от 6 058 гласоподаватели, упражнили правото си на
глас са 4390 избиратели, 4124 действителни гласове, брой
мандати за общински съветници – 13. Общинската избирателна
квота е 312 гласа. Избрани за общински съветници, независими
кандидати няма. Партии и коалиции участващи в
разпределението на мандатите са следните: ДПС – 1848 гласа,
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ПП”ГЕРБ” – 1351 гласа, ПП”Обединена социалдемокрация” –
345гласа. Брой на мандати разпределени между партии и
коалиции – 13, а именно както следва: ПП „Движение за права и
свободи” – 7 мандата, ПП”ГЕРБ” – 5 мандата и ПП”Обединена
социалдемокрация” – 1мандат.
След провеждането на І-ви тур на 23.10.2011г. на основание
получените протоколи от всички секционни избирателни
комисии, ОИК – Опака обяви за избран за кмет на Община
Опака Лютфи Реянов Рюстемов, издигнат от ДПС и получил
2 250 действителни гласа. Също така на І-ви тур – 23.10.2011г.
бяха избрани и следните кметове на кметства: с. Гърчиново –
Сайдетин Ибрямов Ахмедов, издигнат от ДПС и получил 216
действителни гласа, с. Люблен – Мехмед Алиев Юсеинов
получил 202 действителни гласа, с. Крепча – Ниязи Ахмедов
Ниязиев получил 544 действителни гласа.
За участие във ІІ-ри тур на 30.10.2011г.,съгласно ИК бяха
допуснати първите двама, които са получили най-много
действителни гласове. След втория тур, на основание
получените резултати ОИК – Опака обявява за избрани:
- Гюлзар Хасанова Чакърова – кмет на кметство с. Голямо
Градище, издигната от ДПС, получил 365 действителни
гласа.
- Сашко Петров Събков - кмет на кметство с. Г. Абланово,
издигнат от ПП „Българска социалистическа партия”,
получил 167 действителни гласа.
ОИК – Опака, обявява за избрани следните съветници:
1. Сабри Салиев Ахмедов – ПП”ГЕРБ”.
2. Борислав Петров Борисов - ПП”ГЕРБ”.
3. Феим Мехмед Апти - ПП”ГЕРБ”
4. Амил Алим Кьосе - ПП”ГЕРБ”
5. Цветан Георгиева Радев - ПП”ГЕРБ”
6. Бейти Бейтулов Ахмедов – ПП”ДПС”
7. Абдрахим Юсменов Абдрахимов- ДПС
8. Серхат Феимов Салимов- ДПС
9. Гюнер Юмеров Ашимов – ДПС
10. Али Бейтулов Алиев – ДПС
11. Али Хасанов Юзеиров – ДПС
12. Бахри Даилов Алиев – ДПС
13. Петко Ганчев Пвтков – ПП”ОСД”
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Г-н Николай Дяков кани най-възрастния общински
съветник – Сабри Ахмедов да ръководи заседанието.
Сабри Ахмедов– водещ заседанието – Уважаеми г-н
Дяков, уважаеми общински съветници, уважаеми гости,
откривам първото заседание на новоизбрания ОбС-Опака.
Заседанието е открито и е свикано съгласно заповед № 381 от
01.11.2011г. на Областния управител на Област Търговище,
съгласно следния дневен ред:
1. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от
новоизбраните общински съветници, кмета на
Общината и кметовете на кметства и подписване на
клетвен лист.
2. Избор на Председател на Общинския съвет.
Преминаваме към І-ва точка от дневния ред – Полагане на
клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински
съветници, кмета на Общината и кметовете на кметства и
подписване на клетвен лист.
Моля всички новоизбрани общински съветници, кмета на
Общината и кметовете на кметства да станат прави и повтарят
клетвата с мен.
Всички новоизбрани общински съветници, кметове на
населени места и новоизбраният кмет на община Опака стават,
повтарят клетвата, след което при поименно повикване
подписват клетвения си лист.
Сабри Ахмедов – водещ заседанието – Преминаваме към
ІІ-ра точка от дневния ред – Избор на Председател на ОбС гр.
Опака. (Зачита чл.9, 10,11 от ПОДОбСНКВОА.)
Гласуването на избор на Председател на ОбС е тайно и би
следвало да изберем комисия по избора. Комисията се състои от
председател и двама члена. За това давам думата на общинските
съветници да представят своите предложения за състава на
комисията.
Али Юзеиров– ДПС - предлагам Али Бейтулов да бъде
включен в състава на комисията по избора, като председател.
Феим Апти – ГЕРБ - предлагам Амил Кьосе да бъде
включен в състава на комисията по избора, като член.
Серхат Салимов –ДПС предлагам Петко Ганчев да бъде
включен в състава на комисията по избора, като член.
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Сабри Ахмедов – водещ заседанието – Има ли други
предложения? … няма предлагам да гласуваме състава на
комисията по избора както следва:
На основание чл.10 от ПОДОбСНКВОА Общински съвет
гр. Опака избира комисия по избора за председател на ОбСОпака в следния състав:
Председател: Али Бейтулов
Членове:
Амил Кьосе
Петко Ганчев

ДПС
ГЕРБ
ПП”ОСД”

За
7
5
1

Против
-

Въздържал се
-

С 13 гласа „ЗА” състава на комисията по избора се приема.
Сабри Ахмедов – водещ заседанието – Уважаеми колеги,
имате думата за предложения за председател на ОбС …
Бейти Бейтулов – ДПС - предлагам за Председател на ОбС
Опака Гюнер Ашимов.
Феим Апти – ГЕРБ – Предлагам за Председател на ОбС
Опака Борислав Борисов.
Сабри Ахмедов – водещ заседанието – Има ли други
предложения?... Няма други предложения. Комисията по избора
да се заеме с подготовката по избора на Председател на ОбС.
Давам 15мин. почивка.
След почивката заседанието на ОбС Опака продължава.
Присъстват всички 13/тринадесет/ общински съветници.
Изготвени са 13/тринадесет/ броя бюлетини – тип интегрални с
имената на предложените за председатели на ОбС и празно
квадратче пред всяко име, в което да се отрази вота – по образец
утвърден от комисията. Приготвени са и 13/тринадесет/ плика,
подпечатани с печата на ОбС и списък на съветниците, за да
положат подпис, че са гласували за Председател на ОбС.
Председателят на комисията по избора г-н Али Бейтулов
разяснява процедурата по гласуването.
/Следва гласуване на общинските съветници/
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Сабри Ахмедов – водещ заседанието – Давам думата на
председателя на комисията по избора за Председател на ОбС да
обяви резултатите.
Али Бейтулов - председател на комисията по избора –
На основание чл. 12 от ПОДОбСНКВОА комисията, която Вие
избрахте проведе избор за Председател на ОбС-Опака и
установи следните резултати:
1. Брой на общинските съветници по списък – 13
2. Брой на гласувалите общински съветници, според
положените подписи – 13
3. Брой намерени пликове в избирателната кутия – 13
4. Брой действителни бюлетини – 13
5. Брой получени гласове както следва:
Гюнер Ашимов – 8гласа
Борислав Борисов – 5гласа
По резултата от гласуването става ясно, че за Председател
на ОбС-Опака е избран Гюнер Юмеров Ашимов и следва да се
оформи следното
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА
Общински съвет гр. Опака избира за председател на ОбС-Опака
– Гюнер Юмеров Ашимов.
Честити на Председателя на ОбС и му предлага да си заеме
мястото, като преди това връчи от името на Общинския съвет
плакета с герба на Общината.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Опака - Уважаеми
г-н Кмет, от името на ОбС гр. Опака Ви връчвам плакета с герба
на Община Опака и Ви пожелавам да работите с чест и
достойнство и в края на мандата да се поздравим с чувство на
удовлетворение от извършената дейност в полза на гражданите
на община Опака.
А сега давам думата на г-н Дяков за да връчи символа на
местната власт на кмета на Общината.
Николай Дяков – зам. областен управител на област
Търговище – Г-н Реянов, връчвайки Ви този символ на местната
власт искам да Ви кажа, че в лицето на държавната власт ще
имате винаги подкрепа. Бъдете жив и здрав и успешно
управление на Общината! На добър час!
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Опака Предоставям думата на новоизбраният кмет на Общината –
Лютфи Реянов.
Лютфи Реянов – кмет на Община Опака – Уважаеми г-н
Председател на ОбС, уважаеми общински съветници, уважаеми
колеги и съграждани. Вълнувам се, защото за четвърти път
поемам този символ на местната власт с декларацията, че ще
бъда кмет на всички. Разполагаме с един много добър екип,
както от общински съветинци, така и кметове на кметства.
Декларирам че ще работим единствено в полза на населението в
общината. Щастлив съм, че въпреки всички нападки от страна
на опонента ми в предизборната кампания, населението на
общината не се подведе и не се довери на празни обещания.
Благодаря на всички, които ми се довериха. На добър път на
всички общински съветници и колеги! Благодаря за подкрепата!
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Опака - Давам
думата на Секретаря на Общината - г-жа Галя Кулева за поздрав
от името на Общинска администрация гр. Опака.
Галя Кулева – секретар на Община Опака – Уважаеми г-н
Реянов, от името на Общинска администрация – Опака Ви
поздравявам за встъпването Ви в длъжност и Ви пожелавам
много здраве, реализиране на много проекти, пълна общинска
хазна и да работите достойно за всички граждани в Община
Опака, като не забравяте, че успехите може да ги постигнете с
добре работеща общинска администрация, с ползотворната
работа на общинските съветници, кметовете на населени места,
на които ние също честитим. Уверяваме Ви, че общинска
администрация ще работи отговорно, за да постигнем
програмата и целите на Общината.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Опака Благодаря! С това дневният ред се изчерпа.

ЗАКРИВАМ 1-вото ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС ОПАКА.

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
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