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

ПРОТОКОЛ №6
От 16.03.2012г.
Днес16.03.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в
заседателната зала на Младежки дом гр. Опака, съгласно Решение
№14/19.12.2011г. При откриване на заседанието присъстваха
13/тринадесет/ общински съветници.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, в залата присъстват 13/тринадесет/ общински
съветници, имаме кворум, откривам заседанието на ОбС – Опака.
Преди да Ви предложа проекта за дневен ред искам да Ви
уведомя, че с вх. № 27/16.02.20122г. в деловодството на ОбС Опака
постъпи ПИТАНЕ от групата общински съветници на ПП ГЕРБ.
Питането е отправено към кмета на община Опака и към
председателя на ОбС-Опака. Отговора на питането, в писмен вид ще
бъде връчен на групата,отправила го.
Предлагам на вашето внимание следният
ДНЕВЕН РЕД:

1.

Докладна записка относно: Приемане програма за работа на
ОбС-Опака, за периода м. април – м. юни 2012г.
ДОКЛ.
Г.
АШИМОВ
–
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА
ОбСОПАКА

2. Докладна записка относно: Прегласуване на Решение № 34 по
Протокол №5/16.02.2012г.
ДОКЛ.
Г.
АШИМОВ
–
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА
ОбСОПАКА

3. .Докладна записка относно: Допълнение в т. 2 от Решение №430
по Протокол № 71 от 29.08.2011г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА
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4. Докладна записка относно: Преписка от Комисията по
опрощаванията към Администрацията на Президента на
Република България.
ДОКЛ.
Г.
АШИМОВ
–
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА
ОбСОПАКА

5. Докладна записка относно: Предоставяне на СИМ карти на ОбС
ДОКЛ.
Г.
АШИМОВ
–
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА
ОбСОПАКА

6. Докладна записка относно: Обмяна на опит на ОбС с друга
община
ДОКЛ.
Г.
АШИМОВ
–
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА
ОбСОПАКА

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Имате думата за предложения за допълнение или изменение на
дневият ред … Няма предложения за изменение или допълнение на
дневният ред, предлагам да преминем към гласуване.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС
ГЕРБ
ОСД

7
5
1
С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка – Докладна записка относно:
Приемане програма за работа на ОбС-Опака, за периода м. април –
м. юни 2012г.
Гюнер Ашимов председател на ОбС-Опака - зачита докладната
записка.
Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и проекти” –
Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе заседание на
15.03.2012г., на което присъстваха всички членове и след проведените
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разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложеното в докладната записка решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на Постоянната комисия, запознати сте и с докладната
записка имате думата.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински
съветници, съгласен съм с така предложената докладна, но искам да
вметна, че само прозрачност и публичност на заседанията на ОбС, не
са достатъчни. Добре е взетите решения да се изпращат на
съветниците. Да, в закона не го пише, но хубаво е да ги получават.
Апелирам и за озвучаване и директно предаване в интернет.
В програмата е записано актуализация на Бюджета на община
Опака. Не смятам, че е уместно да се прави предварителна
актуализация на бюджета.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака - Господин Борисов, Вие
сте съветник от предни години и знаете, че постоянно се налага
актуализация на бюджета. Ето например, с промяната на заплатите
от 15 март, ще има такава.
Относно озвучаването и прякото излъчване на заседанията,
знаете, има решение до края на месец март, те да се провеждат в
заседателната зала на Младежки дом гр. Опака. Правени са опити да
бъдат озвучавани заседанията на ОбС от тази зала, но и на
предишни заседания Ви беше обяснено, че технически това не е
възможно. Заседателната зала на НЧ”Пробуда” е пригодена за това и
заседанията, които ще се провеждат там ще бъдат озвучавани т.е.
предавани по местният радио-възел и предавани онлайн на
интернет страницата на община Опака.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
изказванията на кмета на Общината и на господин Борисов, ако
няма други въпроси и разисквания, предлагам Ви да гласуваме
следното

РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС-Опака
приема Програма за работата си за периода април-юни 2012г. , по
приложение.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
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ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС
ГЕРБ
ОСД

7
5
1
С 13/тринадесет/ гласа „ЗА”решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Прегласуване на Решение № 34 по Протокол
№5/16.02.2012г.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, имате
ли въпроси по докладната записка? … Няма въпроси. Давам думата
на г-н Серхат Салимов да представи становището на Постоянната
комисия.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги, комисията
проведе заседание на 15.03.2012г., на което присъстваха всички
членове и с 3 гласа „ЗА” взе следното становище: Комисията
одобрява предложението в докладната записка и предлага на ОбС
Опака да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на ПК, предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и 2 от
Закона за народните читалища, ОбС-Опака приема Годишна програма
за развитие на читалищната дейност в община Опака.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС
ГЕРБ
ОСД

7
5
1
С 13/тринадесет/ гласа „ЗА”решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Допълнение в т. 2 от Решение №430 по Протокол № 71 от
29.08.2011г.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС зачита докладната
записка и дава думата на г-н Серхат Салимов да представи
становището на Постоянната комисия.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги, комисията
проведе заседание на 15.03.2012г., на което присъстваха всички
членове и след проведените разисквания излиза със следното
становище: Комисията одобрява предложеното в докладната записка
решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Уважаеми колеги, чухте
докладната записка и становището на комисията, давам думата на
кмета на община Опака за разяснение.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Уважаеми господа
общински съветници, държа да направя някои разяснения. Избра се
изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по
описаният в докладната записка проект, но фирма, която участва и
не спечели, обжалва решението на Комисията и поради тази
причина, сроковете за реални СМР се съкращават. Заедно с колегите
от техническа служба се консултирахме с експерти и по тяхно
мнение, предлагам да се удължи срока за обезпечаване на авансово
плащане с 2/два/месеца.
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” - Господин Реянов, искам да попитам,
възможно ли е, след като започне реализирането на проекта в
училището в Крепча да се направят вътрешни тоалетни?
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака - Господин Апти,
знам за нуждата от тоалетни, предложихме на експертите по проекта
изграждането на такива, но е невъзможно такава дейност да бъде
включена в този проект.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Като стана дума за това и
началния курс на училището в Опака се нуждае от тоалетни.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака- Господа, обясних, че
тоалетни не са заложени в проекта. На по-късен етап, когато
общината разполага със средства, ще се помисли по въпроса.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС- Уважаеми колеги, ако
няма други предложения, въпроси и разисквания, предлагам да
гласуваме следното
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РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от
ЗМСМА и на основание чл. 13.4 от общи условия към Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”, ОбС Опака
РЕШИ:

Допълва т. 2 от Решение № 430 по Протокол № 71 от 29.08.2011г.
на ОбС-Опака за удължаване срока за обезпечаване на авансово
плащане както следва:
Дава разрешение на Кмета на Община Опака да издаде Запис
на заповед със срок до 28.02.2013г. (два месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ) в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма “Регионално развитие”- Главна Дирекция
“Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 235 242.99
лв. (двеста тридесет и пет хиляди двеста четиридесет и два лева, 99
стотинки) , които са 35% от стойността на безвъзмездната финансова
помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на
одобрения
за
финансиране
проект
“Подобряване
на
образователната инфраструктура в община Опака – СОУ “В.
Левски”гр. Опака-гимназиален и прогимназиален етап и ОУ
“В.Левски” по Оперативна програма “Регионално развитие 20072013г. “, съгласно Договор № BG161РО001/4.1-03/2010/012
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
Бейти Бейтулов Мехмедов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов
Али Бейтулов Алиев
Али Хасанов Юзеиров
Бахри Даилов Алиев

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Сабри Салиев Ахмедов
Борислав Петров Борисов
Феим Мехмед Апти

ДА

Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

ДА

С 13/тринадесет/ гласа „ДА”, без „Против” и „Въздържал се”
решението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневният ред
- Докладна записка относно: Преписка от Комисията по
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опрощаванията към
Република България.

Администрацията

на

Президента

на

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - зачита докладната записка
и дава думата на г-н Али Бейтулов за становище на Постоянната
комисия.
Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и проекти” –
Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе заседание на
15.03.2012г. и след проведените разисквания предлага на ОбС Опака
да вземе решение, с което да предложи на комисията по
опрощаванията към Администрацията на Президента на Р България
да опрости задълженията на Галена Георгиева Колева към ДФ
“Земеделие”.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, чухте докладната записка и становището на
комисията, към материалите е приложена молбата на Галена Колева.
Давам думата за предложения и въпроси.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – От името на групата на ГЕРБ,
искам да задам въпрос. Каква е сумата на задължението?
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господин Борисов,
както вече споменах, приложена е молбата на Галена Колева, но ако
я зачетете, в нея не е упомената сума. Нашето задължение е да
вземем решение относно задължението на г-жа Колева. Всички
необходими документи са събрани и ако няма други въпроси,
предлагам да преминем към гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 42
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС-Опака предлага
на Комисията по опрощаванията към Администрацията на
Президента на Република България да бъде опростено задължението
към ДФ “Земеделие” на Галена Георгиева Колева, ЕГН 5901058251, от
гр. Опака, обл. Търговище, ул. България №1.
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В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС
ГЕРБ
ОСД

7
5
1
С 13/тринадесет/ гласа „ЗА”решението се приема.
Преминаваме към 5-та точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Предоставяне на СИМ карти на ОбС.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – зачита докладната
записка и дава думата на Серхат Салимов за становище на
Постоянната комисия.
Серхат Салимов – Председател на ПК по” Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” – Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 15.03.2012г., на което
присъстваха всички членове на комисията, след проведените
разисквания, комисията излиза със следното становище: Комисията
одобрява предложението в докладната записка и предлага на ОбС да
вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, чухте докладната записка и становището на
Комисията, давам думата за въпроси, мнения и изказвания.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински
съветници,в уводната част на докладната е посочена като основание
за приемане на решението работата между общинските съветници и
общинска администрация, а в решението вече се посочват
председателския съвет, членовете на постоянните комисии и
председателите на групи съветници. За мен това е дискриминация.
Аз съм председател на групата съветници от ГЕРБ и не искам карта
само за мен. Предлагам карти да има за всички, или никой да няма.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Уважаеми колеги,
решение за предоставяне на карти на съветниците е взето отдавна.Аз
лично, не съм го приел за необходимо, но е така и практиката
продължава и до сега. Миналия мандат също беше така. Тогава някои
от съветниците се отказаха от картите си и аз лично ги помолих да ги
отстъпят на служители от общинска администрация за ползване. Тези
карти са от тогава в служителите, те са им необходими за връзка с
различни институции, номерата им се знаят от тях и не е коректно да
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им ги вземаме обратно. Именно за това, предлагаме поне на част от
съветниците, на които е най-необходимо, да се осигурят карти.
Петко Ганчев Петков ОСД – Аз имам лична карта, която
ползвам, дори две, нямам нужда от служебна карта и се отказвам от
нея.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Аз предлагам, карти да се
осигуригурят на всички, или изобщо никой да няма.
Цветан Радев от ПП „ГЕРБ” излиза от залата.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Предлагам да подложим на
гласуване предложението, направено от мен и групата съветници от
ГЕРБ.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, след направеното
предложение от г-н Борисов, нека преминем към гласуване.
Гласуваме карти да се предоставят на всички, или да няма за никой.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници.

ДПС
ГЕРБ
ОСД

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

4

7
-

1

Със 7 гласа “ПРОТИВ”, 4 гласа “ ЗА “ и 1 “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
предложението на г-н Борисов се отхвърля.

Цветан Радев от ПП „ГЕРБ” влиза в залата.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Предлагам, ако няма
други изказвания,питания и предложения да гласуваме следното
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РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:
Възлага на кмета на община Опака да осигури СИМ карти на
председателския съвет, на членовете на постоянните комисии и на
председателите на групи съветници при ОбС-Опака.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7

5
1
С 8/осем/ гласа „ЗА”, 5 /пет/ гласа “ПРОТИВ”решението се
приема.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Аз се отказвам от картата си!
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа общински
съветници,предлагам да преминем към 6-та точка от дневния ред –
Докладна записка относно: Обмяна на опит на ОбС с друга община.
Ще Ви запозная с докладната записка и давам думата на г-н Али
Бейтулов за становище на Постоянната комисия.
Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване, Европейски програми и проекти” – Уважаеми
колеги, Постоянната комисия проведе заседание на 15.03.2012г. и
след проведените разисквания излиза със становище ОбС-Опака да
вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа общински
съветници, чухте докладната записка и становището на Постоянната
комисия, давам думата за изказвания.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – От името на групата на ГЕРБ,
предлагам да се ограничат тези обмени на опит. И в уводната част на
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докладната не е упоменато кои точно съветници ще обменят опит и
къде.
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Всичко е добре формулирано,
проблема всъщност не е в това. Подкрепям мнението на г-н Борисов,
че няма нужда от ходене.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Кмет на Община съм
от 1999 г., има изградена практика от преди това, Вие г-н Борисов
бяхте председател на ОбС и знаете, че се прави обмяна на опит,
водили сте съветници. Знаете, че общинския съвет разполага с
бюджет и не виждам причина, ако се побира в този бюджет, защо да
не се проведе тази обмяна на опит.
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Въпреки това, предлагам да не се
провежда обмяна на опит, нека го подложим на гласуване.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, след направеното
предложение от г-н Борисов, нека преминем към гласуване.
Гласуваме да не се провежда обмяна на опит.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС
ГЕРБ
ОСД

7
5
1
Със 7 гласа “ ПРОТИВ ”, 5 гласа “ ЗА “ и 1 “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
предложението на г-н Борисов се отхвърля.Ако няма други
предложения, предлагам да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС-Опака
РЕШИ:
Да бъде проведена обмяна на опит с друга община по въпросите
на местното самоуправление и взаимодействието на общински съвет
с общинска администрация с участието на общинските съветници и
кмета на общината.
Обмяната на опит да бъде проведена в рамките на четири дни
през месец март 2012г.
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В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7

5
1
С 8/осем/ гласа „ЗА”, 5 /пет/ гласа “ПРОТИВ”решението се
приема.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, преминаваме към
последната 7-ма точка от дневния ред – изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. Давам думата на г-н Реянов,
кмет на община Опака.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Уважаеми господин
Председател, уважаеми господа общински съветници, след
последното заседание на общинския съвет, в деловодството е
постъпило питане от групата на ГЕРБ към мен и към председателя
на ОбС-Опака г-н Гюнер Ашимов. Ще се опитам да отговоря
достатъчно ясно и изчерпателно на всички въпроси, отнасящи се до
мен.
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака зачита един по един
въпросите зададени към него, отговаря на всеки поотделно като
внася допълнителни разяснения, където е необходимо и връчва
писмен отговор на председателя на групата на ГЕРБ след това.

Копие на питането, заедно с писмения отговор, са
приложени към протокола.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС - Благодаря Ви г-н
Реянов, както вече споменахте, има отправени питания и към мен.
Ще запозная съветниците с въпросите, отправени към мен и ще се
опитам да съм изчерпателен в отговорите си. Писмен отговор ще
бъде връчен на г-н Борисов.

Копие на питането, заедно с писмения отговор, са
приложени към протокола.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважеми господа, има
ли други изказвания?
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Цветан Радев – ПП ”ГЕРБ” -Уважаеми г-н Председател,
уважаеми г-н Реянов, искам да задам въпрос, свързан с един терен до
стадиона в Опака. Точно в дясно на стадиона има място, оградено с
колчета. Общинско ли е това място, или частно?
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Радев,
мисля че това е продаден имот, частна собственост, но ще проуча
въпроса и ще Ви отговоря със сигурност.
Амил Кьосе ПП „ГЕРБ’’ – Господин Председател, имам
подадена в деловодството на ОбС-Опака молба за изплащане на
пътните ми разходи, свързани с пътуването ми, за да присъствам на
заседанията на ОбС през месец декември 2011г. и месец февруари
2012г. Искам да попитам, ще ми бъдат ли изплатени и кога?
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Да, разгледах и
резолирах молбата Ви. Ще Ви се изплатят пътните разходи от с.
Крепча до гр.Опака и обратно.
Феим Апти ПП „ГЕРБ”- Господин Реянов, до скоро улиците
бяха заснежени и не беше възможно те да се почистват. След, като се
стопи снега обаче, се вижда, че в нашия квартал те са доста
замърсени. Има ли възможност да изпратите хора от временната
заетост да почистят?
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Разбира се, г-н
Апти, щом има сигнал, ще се вземат мерки от наша страна.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, има
ли други изказвания? … Няма.

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ
ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД.

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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