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

П Р О Т О К О Л № 14
От 22.08.2012г.
Днес 22.08.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване
на заседанието присъстваха 11/единадесет/ общински съветници.
Отсъстват Сабри Ахмедов и Амил Кьосе от ПП ГЕРБ.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, в залата
присъстват 11/единадесет/ общински съветници, имаме кворум,
откривам заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на вашето внимание
следният
ДНЕВЕН РЕД:

1.

Отчет за дейността на ОбС – Опака и неговите комисии за
периода месец януари-месец юни 2012г.
ДОКЛ.
Г.
АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

–

2. Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС –Опака за
първото полугодие на 2012г.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

3. Докладна
записка
относно:
Определяне
размера
на
възнагражденията на Председателя на Общинския съвет,
Заместник-председателите и общинските съветници за участията
им в заседание на ОбС и Постоянните комисии към него
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

4. Докладна записка относно: Приемане на уточнения годишен план
на Бюджета на община Опака към 30.06.2012г. и отчета за неговото
изпълнение
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Закриване на ЦДГ „Щастливо
детство”с. Гърчиново и ЦДГ „Калинка”с. Горско Абланово и
пренасочване на децата съответно към групите в с. Люблен на ЦДГ
„Усмивка” гр. Опака и към групите в с. Крепча на ЦДГ „Слънце” с.
Крепча
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ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Рехабилитация и реконструкция на път
III-202 граница Русе-Опака от км. 38+365 до км. 52+553, област
Търговище
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

7. Докладна записка относно: Отпускане на еднократна финансова
помощ на Нургюл Илханова Салимова – европейска шампионка по
шах за момичета до 8 години
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

8. 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
дневния ред, предлагам да преминем към гласуване.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. Преминаваме
към 1-ва точка от дневният ред: Отчет за дейността на ОбС – Опака и
неговите комисии за периода месец януари-месец юни 2012г.
Гюнер Ашимов-Председател на ОбС, зачита отчета,
предложнието за решение и дава думата на г-н Бейтулов за
становище на комисията.
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 21.08.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява отчета за дейността на ОбСОпака и неговите комисии и предлага ОбС да вземе решение.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на Постоянната комисия, има ли въпроси…..Няма,
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС-Опака приема Отчет
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода м.
януари – м. юни 2012г.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

С 8/осем/гласа „ЗА”и 3/три/гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, решението се
приема. Давам думата на г-н Борисов.
Борислав Борисов-ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински
съветници, ние от групата на ГЕРБ гласувахме „Въздържал се”, защото
смятаме, че Общинският съвет осъществява дейността си през цялото
време – и на комисии, и на заседания. И тъй като групата ни не е
включена в Постоянните комисии към ОбС, няма как да се съгласим, че
всички решения са изпълнени както трябва.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухме г-н Борисов,
има ли други изказвания?.....Няма. Преминаваме към 2-ра точка от
дневния ред: Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС –
Опака за първото полугодие на 2012г.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита отчета и
дава разяснения относно решенията за отчетния период.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, давам
думата на г-н Бейтулов за становище.
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 21.08.2012г., на което
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присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията дава съгласие ОбС-Опака да вземе
решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте отчета,
становището на Постоянната комисия, има ли предложения, въпроси и
изказвания?....Няма. Предлагам да преминем към гласуване на
следното
РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака, Приема Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на
ОбС, приети през първото полугодие на 2012г.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

С 11/единадесет/гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 3-та точка от дневния ред –
докладна записка относно: Определяне размера на възнагражденията
на Председателя на Общинския съвет, Заместник-председателите и
общинските съветници за участията им в заседание на ОбС и
Постоянните комисии към него.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, давам
думата на г-н Салимов за становище.
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 21.08.2012г. и след проведените
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да
вземе решение.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов,
колеги имате ли въпроси и изказвания по докладната записка? Давам
думата на г-н Ганчев.
Петко Ганчев – ПП ОСД – Уважаеми господа, вземам отношение по
въпроса и искам да кажа, че оценявам работата на Постоянните
комисии, но смятам че основно отговорността остава на заседанията на
Общинския съвет. Тук се гласуват и вземат решенията. Именно за това,
предлагам за участие в заседание на ОбС, съветниците да получават
20% от средната заплата, а за участие в заседание на Постоянните
комисии 10%. За Председателя на ОбС да си останат същите 55%, а за
заместниците 25% от заплатата на кмета на общината. Благодаря.
Феим Апти – ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, изслушах г-н Ганчев
внимателно и от свое име искам да направя и аз едно предложение:
Нека ние, съветниците, вземем решение да работим без заплащане.
Благодаря Ви.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, чухте
двете предложения, ако няма други, нека преминем към гласуване.
Гласуваме предложението на г-н Ганчев: за участие в заседание на ПК
10% от средната брутна работна заплата в администрацията, а за
участие в заседание на ОбС - 20%. Председател на ОбС - 55% от
заплатата на кмета на общината, а за заместниците - 25%.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

С 4/четири/ гласа „ЗА”, 7/седем/гласа „ПРОТИВ”, не се приема.
Гласуваме предложението на г-н Апти – съветниците да не получават
възнаграждения за работата си в ОбС.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1
5

С 3/три/ гласа „ЗА”, 8/осем/ гласа „ПРОТИВ”, отхвърля се.
Преминаваме към гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 77

1.

На основание чл. 26, ал. 1, чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 от
ПОДОСНКВОА, ОбС-Опака определя месечното възнаграждение на
Председателя на Общинския съвет и на заместник-председателите
както следва:
 Председател на ОбС - 55% от възнаграждението на кмета на
община Опака;
 Заместник-председател - 35% от възнаграждението на кмета на
община Опака;

2.

На основание чл. 34, ал.1 и 2 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА, ОбС-Oпака определя възнаграждението на
общинските съветници за участие в заседания на ОбС и в заседания
на Постоянните комисии към него както следва:
 За участие в заседание на Постоянни комисии – 20% от
средната брутна работна заплата в общинска администрация
за последния месец от предходното тримесечие;
 За участие в заседание на Общински съвет - 10% от средната
брутна работна заплата в общинска администрация за
последния месец от предходното тримесечие.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

Със 7/седем/гласа „ЗА”, 4/четири/гласа „ПРОТИВ”, решението се
приема. Преминаваме към 4-та точка от дневния ред – докладна
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записка относно: Приемане на уточнения годишен план на Бюджета
на община Опака към 30.06.2012г. и отчета за неговото изпълнение
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа,
докладната записка,както и приложенията към нея, са доста обемисти и
са съставени само от цифри, Вие сте запознати, предлагам Ви да не чета
всичко, ако имате въпроси, г-н Феимов – Директор дирекция „ОА” е
тук и ще отговори.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, давам
думата на г-н 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 21.08.2012г. и след проведените
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да
вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, има ли предложения
и изказвания по докладната записка? Давам думата на г-н Ганчев.
Петко Ганчев ПП ОСД – Уважаеми колеги, имам въпрос към кмета:
Господин Реянов, каква е събираемостта на таксите и смятате ли, че до
края на годината ще се събере заложеното? Благодаря.
Феим Апти ПП ГЕРБ – В плана за разходите са заложени 7000.00лв. за
„спортни бази за спорт за всички”. За какво са тези пари и има ли
назначен човек, отговарящ за спорта в Опака, г-н Реянов?
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Събираемостта на
таксите и данъците, г-н Петков е наистина тревожен фактор. Правили
сме опити най-различни. Правили сме разпечатки, разнесохме ги на
всички, да видят какво дължат. Ефект никакъв! Сега ще изпратим
писма, с които ще помолим гражданите доброволно да си платят
задълженията. Ако и това не даде резултат, ще се намеси Агенцията по
вземанията. Но до там не искам да се стига. Ще опитаме всичко. По
въпроса за спорта, г-н Апти: 7000.00 лв. са заложени за: 3000.00лв. за
хандбалния клуб и по 2000.00 лв. за двата футболни клуба в нашата
община. Човек назначен да отговаря за спорта няма.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако няма
други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на следното
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РЕШЕНИЕ № 78
Общински съвет Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл. 51, ал. 1
от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на
община Опака
1. Приема уточнения план на бюджета на община Опака към
30.06.2012г. и отчета за неговото изпълнение по прихода
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/
2. Приема уточнения план на бюджета на община Опака към
30.06.2012г. и отчета за неговото изпълнение по разхода.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно
Приложение №2/
В залата присъстват 11/единадесет/ 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
Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме
към 5-та точка от дневния ред – Докладна записка относно: Закриване
на ЦДГ „Щастливо детство”с. Гърчиново и ЦДГ „Калинка”с. Горско
Абланово и пренасочване на децата съответно към групите в с. Люблен
на ЦДГ „Усмивка” гр. Опака и към групите в с. Крепча на ЦДГ
„Слънце” с. Крепча.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита
докладната записка и дава разяснения кое налага
закриването на детските градини.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов,
давам думата на г-н 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
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комисия проведе заседание на 21.08.2012г. и след проведените
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да
вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте становището
на Постоянната комисия, запознати сте с докладната записка, има ли
въпроси и изказвания?
Цветан Радев ПП ГЕРБ – Господин Реянов, искам да попитам защо
задължителната документация на групата в с. Гърчиново ще е на
съхранение в Опака?
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Това е така, г-н Радев,
защото детската градина в с. Гърчиново е филиал на Опака.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа общински
съветници, предлагам, ако няма повече въпроси да преминем към
гласуване на следното
РЕШЕНИЕ №79
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10 ал. 8 от
ЗНП и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 15 ал. 3 от ППЗНП,
ОбС гр.Опака РЕШИ:
1.Закрива:
1.1 Целодневна детска градина”Щастливо детство” с. Гърчиново
считано от 01.09.2012 г.
1.2 Целодневна детска градина „ Калинка” с. Горско Абланово
считано от 01.09.2012 г.
1.3 Групите в с. Гърчиново и с. Горско Абланово към ЦДГ”Слънце”
с. Крепча.
2. Пренасочва:
2.1 Децата от групата в с. Гърчиново към групата в с. Люблен към
ЦДГ „Усмивка” гр. Опака.
2.2 Децата от групата в с. Горско Абланово към групите в с. Крепча
към ЦДГ „Слънце” с. Крепча.
3. Извозването на пренасочените деца да се извършва с ученическите
автобуси предоставени на ОУ „Васил Левски” с. Крепча.
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4. Задължителната документация на група в с. Горско Абланово да се
предостави за съхранение на ЦДГ „Слънце”с. Крепча.
5. Задължителната документация на група в с. Гърчиново да се
предостави за съхранение на ЦДГ „Усмивка”гр. Опака.
6 .С персонала на закритите детски градини да се процедира съгласно
чл. 328, ал. 1, т . 1 от КТ.
7 .Кметовете на населените места да организират охраната на сградния
фонд и прилежащия терен след закриване на детските градини.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

С 11/единадесет гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред –
Докладна записка относно: Рехабилитация и реконструкция на път III202 граница Русе-Опака от км. 38+365 до км. 52+553, област Търговище.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака чете докладната
записка, предложението за решение и обяснява, че това е
участък от с. Кацелово до гр. Опака. ОбС трябва да вземе
решение, такава е процедурата.
Гюнер Ашимов – Председател ОбС-Опака – Благодаря г-н Реянов,
давам думата на г-н 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 21.08.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната
записка и дава съгласие ОбС да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте становището
на ПК, запознати сте с докладната записка, има ли въпроси и
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изказвания? …….Няма, предлагам да преминем към гласуване на
следното
РЕШЕНИЕ №80
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака

РЕШИ:
За периода от 5/пет/ години след приключване на дейностите по
проект „Рехабилитация и реконструкция на път III-202 граница РусеОпака от км. 38+365 до км. 52+553, област Търговище”, не се предвижда
планово изграждане или реконструкция на съществуваща подземна
инфраструктура.
Елементите
на
подземната
техническа
инфраструктура под обекта на инвестицията са напълно изградени
и/или реконструирани към момента на кандидатстване.
В залата присъстват 11/единадесет/ 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
Амил Алим Кьосе
Цветан Георгиев Радев
Петко Ганчев Петков

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

С 11/единадесет/гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме
към 7-ма точка от дневния ред: Докладна записка относно: Отпускане
на еднократна финансова помощ на Нургюл Илханова Салимова –
европейска шампионка по шах за момичета до 8 години.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака чете
докладната записка и предложението за решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, давам
думата на г-н 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
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комисия проведе заседание на 21.08.2012г. и след проведените
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да
вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов,
колеги ако няма други изказвания, предлагам да преминем към
глауване на следното
РЕШЕНИЕ№81
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС –Опака
отпуска от бюджета на община Опака за 2012г. еднократна парична
помощ на Нургюл Илханова Салимова от с. Крепча, в размер на
300.00лв.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
3
1

С 11/единадесет/гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме
към 8-ма точка от дневния ред- изказвания, питания, становища и
предложения. Имате думата колеги.
Цветан Радев ПП ГЕРБ – Господин Реянов, от групата на ГЕРБ и
от името на жители
на Опака, имаме няколко въпроса и
предложения.
1.

2.
3.

Ще помолим да поставите контейнер на „Магарешката
поляна”-всеки ден и вечер се събират много деца там.
Отделно се организират мерпориятия. Не казвам, че не се
почиства след това, но не е редовно. Нека има къде да се
приберат отпадъците.
Има ли селскостопанска охрана?
Пътя в местността „Беленища” е почти разрушен. Вижда
се, че е имало настилка, но с времето и от тежките
камиони, които возят пясък настилката е избутана
встрани.
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4.

5.

Преди време имаше нещастен случай с две млади
семейства. Сега за децата им се грижат бабите и дядовците
им. Няма ли начин да се помогне на тези деца финансово?
Знаем възможностите на пенсионерите. Нали ние за това
смее тук, за да откликваме на нуждите на обществото.
Има няколко шахти, които са вдлъбнати в земята. Те са на
основен път, по който постоянно се движат автомобили.
Благодаря.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Радев, добре е,
че сигнализирате за някой неща, но разберете, че не всичко е
изпълнимо. Ще започна подред.
1.
Ще поставим контейнер на поляната. Знам, че наблизо има, но
явно не е достатъчен за хората, които живеят наоколо и за
децата, които играят там. И друго-редно е, когато и който
организира мероприятие там, да си почиства след това.
2.
Нямаме назначена охрана за селскостопанската продукция на
хората. За догодина ще помислим за това.
3.
Пътя в „Беленища” – нямам представа в какво състояние е той.
Предполагам, че всичко е в следствие на камионите.
4.
Господин Радев, знам и не съм забравил за случаите преди
време. Но кажете как да решим само на тези деца да помогнем?
Колко още такива деца има, колко болни деца има. Не можем
да ги разграничим. Всеки ще каже, че неговото дете е нуждаещо
се.
5.
За шахтите- ще погледнем и ще видим какво може да се
направи. Ще опитаме с наши работници да отстраним
нередностите.
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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