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 № 15
От 04.09.2012г.
Днес 04.09.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване
на заседанието присъстваха 9/девет/ общински съветници. Отсъстват
Сабри Ахмедов, Амил Кьосе, Феим Апти от ПП ГЕРБ и Петко Ганчев от
ПП ОСД.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, в залата
присъстват 9/девет/ общински съветници, имаме кворум, откривам
заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на вашето внимание следният
ДНЕВЕН РЕД:

1.

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Решение
на ОбС-Опака №79 по Протокол №14/22.08.2012г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

2. Докладна записка относно: Разрешение за формиране на
паралелки под минималния брой ученици през учебната
2012/2013г. в училищата на територията на община Опака и
определяне на средства за дофинансиране на училищата и
актуализация на Бюджет 2012
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

3. Докладна записка относно: Ползване на дървесина от общински
горски територии от одобрен годишен план за 2012г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

4. 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.
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В залата присъстват 9/девет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
2

С 9/девет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. Преминаваме към 1ва точка от дневният ред: Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Решение на ОбС-Опака №79 по Протокол
№14/22.08.2012г.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака
зачита докладната записка и дава разяснения.
/ В залата влизат Сабри Ахмедов и Феим Апти от ПП ГЕРБ /
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 03.09.2012г., на което присъстваха всички
членове и след проведените разисквания излиза със следното
становище: Комисията одобрява изменението и допълнението на
Решението и предлага ОбС да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
докладната записка и становището на Постоянната комисия, има ли
въпроси…..Давам думата на г-н Радев.
Цветан Радев ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, вземам отношение по
предложената ни докладна записка. Първо, искам да се обърна към
членовете на Постоянните комисии – на предишното заседание ние от
групата на ГЕРБ предложихме децата от с. Гърчиново да пътуват до с.
Крепча, вие отказахте. Сега предлагате същото. Защо това не се обсъди
в комисиите по-рано и да не се стига до прегласуване сега? На второ
място искам да кажа: нека се разкрие 3-та група в детската градина в с.
Крепча. Имало е такава преди. Вярно, ще се натовари бюджета, но това
са неща, които не се решават само за днес, а за в бъдеще. Благодаря.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Прав сте, г-н Радев, за
групата в Крепча. Помислили сме и за това, работи се по въпроса.
Борислав Борисов - ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, вземам думата,
защото смятам, че това, което разискваме е доста важно. Господин Радев
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е прав, че именно на комисиите трябва да се отработи всичко. Според
мен средства за допълнителна група ще има. А и трябва да има! И аз
като всички вас вземам думите на кмета за гаранция! Трябва да се
направи нещо!
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, благодаря Ви, ако
няма други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на
следното
РЕШЕНИЕ №82
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 от ЗНП,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от ППЗНП ОбСОпака изменя:
т. 2.1. както следва:
2.1.Децата от групата в с. Гърчиново към ЦДГ „Слънце”с. Крепча.
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
4

С 11/единадесет/гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме
към 2-ра точка от дневния ред - Докладна записка относно: Разрешение
за формиране на паралелки под минималния брой ученици през
учебната 2012/2013г. в училищата на територията на община Опака и
определяне на средства за дофинансиране на училищата и
актуализация на Бюджет 2012. Давам думата на кмета на общината.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака
зачита докладната записка и дава разяснения.
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 03.09.2012г., на което присъстваха всички
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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 – Благодаря господа, има ли
въпроси и изказвания по докладната записка?...Няма, предлагам да
преминем към гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 83
I. На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 във връзка с чл. 11, ал.1 и 2 от
Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОМН Общински съвет гр. Опака
разрешава формирането на паралелки под определения минимум за
учебнта 2012/2013г. както следва;
1.СОУ „В.Левски”- гр. Опака :
IV ”а” клас – една паралелка с 15 ученика ;
VII”а” клас – една паралелка с 13 ученика
2.ОУ”В.Левски”-с.Крепча :
I клас – една паралелка с 15 ученика ;
VIII клас – една паралелка с 12 ученика ;
3.ОУ”Алеко Константинов”-с. Г. Градище :
IV клас – една паралелка с 10 ученика;
VI-VIII клас слята паралелка с 11 ученика;
V клас – една паралелка с10 ученика;
VII клас- една паралелка с 14 ученика;
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11,
ал. 3 от Наредба №7 от 29.12.200г. на МОМН за бюджетната 2012г.
осигурява допълнителни средства за обезпечаване на УВП извън
определените по единни разходни стандарти, както следва:
ОУ”Алеко Константинов”-с.Г.Градище - 3146 лв.
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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”, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 3-та точка от дневния ред –
Докладна записка относно: Ползване на дървесина от общински горски
територии от одобрен годишен план за 2012г.
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 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 03.09.2012г., 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 – Благодаря г-н Бейтулов,
колеги имате ли въпроси и изказвания по докладната записка?
Господин Русинов, който отговаря за общинските гори е тук и ако има
въпроси, задайте ги. Давам думата на г-н Апти.
Феим Апти – ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, нека г-н Русинов да
обясни по какъв начин се раздават дървата. Преди време имахме
уговорка с него да ми се доставят колчета, беше ми отказано, а в същото
време видях как на мои колеги, които се занимават с малини им се
доставят такива. И друго-занимават ме хора, които имат частни гори, а
покрай другите са орязани и техните. Кой отговаря за това?
Борислав Борисов – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински
съветници, аз също искам да взема отношение по въпроса с дървата. Г-н
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Апти засегна част от въпроса, има и още. Не говоря само от свое име, а
и от името на гражданите. Миналата година се правеха списъци за
дърва, но много хора, включително и аз останахме без дърва. Сега
ситуацията е същата-правят се списъци, записват се хора, но кой ще
получи дърва?
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Господа съветници,
уважаеми радиослушатели, проблема с дървата не е от сега и няма да го
решим тук. Винаги сме се стремили да осигурим дърва първо на
населението, след това на администрацията, на селата също. За колове,
г-н Апти не знам нищо, мен не сте ме занимавали. Ако има такъв
сигнал, подайте го навреме, не тук и сега.
Русин Русинов – Господа общински съветници, ще обясня доколкото
мога ситуацията с общинските гори. Дървата се раздават по списъци,
изготвени по кметствата. За Опака също има човек, който е задължен с
това-единия от заместник-кметовете. Както каза и г-н Реянов, стремим
се да осигурим дърва за населението, въпреки че самите фирми
решават на кого да продават дървесината, която добиват. На г-н Апти
ще кажа, че камиони с общински дърва не са минавали, секат се и
частни гори, не можем да бъдем сигурни от къде са дървата за колове.
За частните гори-собственика си носи отговорност за охраната на
гората. Не е наше задължение да пазим частните гори. Благодаря.
/Сабри Ахмедов от ПП ГЕРБ излиза от залата/
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, ако няма други
въпроси и изказвания, предлагам да преминем към гласуване на
следното
РЕШЕНИЕ № 84
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 111, ал. 4, т. 1, чл.
114, ал. 1 от Закона за горите и чл. 5, ал. 3 от Постановление
№316/24.11.2011г. на Министерски съвет, ОбС Опака реши:
1. Лесосечния фонд в размер на 1273куб. м. от годишен план за
2012г. да се ползва по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 2,
т. 2.
2. Определя цена за един пространствен кубически метър дърва за
горене добити по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 в размер на 20/двадесет/
лева.
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3. Определя количество в пространствени кубически метри дърва
за горене добити по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 в размер до 10/десет/ куб.
м. за домакинство.
В залата присъстват 10/десет/ 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

С 10/десет/гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме към 4-та
точка от дневния ред - Изказвания, питания, становища и предложения
на граждани. Господа, давам думата на г-н Радев.
/Сабри Ахмедов от ПП ГЕРБ влиза в залата/
Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа, искам да Ви благодаря
за взетото на миналото заседание решение. Става въпрос за Нургюл от
Крепча, на която отпуснахме финансова помощ. Малко след това чухме
от медиите, че това дете е станало шампион по шахмат отново. Нека
това не е само за сега, нека помагаме винаги с каквото можем на такива
талантливи деца. Благодаря.
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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