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 № 18
От 29.11.2012г.
Днес 29.11.2012г. 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, Борислав Борисов, Феим Апти и Амил Кьосе от ПП
ГЕРБ.
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. Доклад за състоянието на защита при бедствия в община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

КМЕТ

НА

2. Докладна записка относно: Актуализиране на списъка
длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи

на

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

–

КМЕТ

НА

3. Докладна записка относно: Приемане на годишна Програма за
развитие на читалищната дейност на община Опака през 2013г.
4.

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

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 9/ девет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
1
1
1

С 9/девет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. Преминаваме към 1ва точка от дневният ред: Доклад за състоянието на защита при
бедствия в община Опака. Давам думата на г-н Реянов да ни запознае
с доклада.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака зачита
доклада за състоянието на защита при бедствия в
община Опака.
/Феим Апти от ПП ГЕРБ влиза в залата/
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 28.11.2012г., на което
присъстваха всички и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява доклада за състоянието на
защита при бедствия в община Опака и дава съгласие ОбС да вземе
решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
доклада от г-н Реянов и становището на Постоянната комисия, има ли
въпроси и изказвания? Давам думата на г-н Радев.
Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински съветници,
г-н Реянов, драги радиослушатели, на всички нас е ясно колко важна и
отговорна е работата по предотвратяване на бедствия и аварии.
Доклада е изготвен добре, но искам да вметна още нещо. Дори и на 2
юни да е извършена проверка на сирените, да са пуснати и са в отлично
състояние, това според мен не е достатъчно. Нека се мине по квартали и
се разясни на хората защо е тази сирена. Друго, при нас, в тютюнева
сушилня имаше радиостанции за връзка с оперативни дежурни в
Търговище. Не знам по какви причини, минаха и премахнаха тези
радиостанции с обещанието да ги върнат отново. Но всичко си остана
така, с обещание. Не мисля, че това е въпрос за подценяване, знаем, че
такава връзка е необходима, дано не се налага разбира се. Благодаря.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Господин Радев, господа
съветници, искам да дам пояснение относно сирените и по-точно за
пускането им на 2 юни. Знаете, това е утвърдена практика в цялата
страна, мисля че не е уместно тази сирена да се пуска през другото
време, има заповед дори за 2 юни. Хората години наред чуват сирената
на тази дата и съм убеден че всички са наясно защо се пуска тя и каква е
2

целта и. За станциите, които посочихте, че са били при Вас г-н Радев,
нямам информация защо са действали така от Търговище.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, има ли
други въпроси и изказвания?.....Няма, предлагам да преминем към
гласуване на следното
РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Опака приема Доклад за състоянието на защита при бедствия в община
Опака.
В залата присъстват 10 /десет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
2
1

С 10/десет/гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме към 2-ра
точка от дневния ред – Докладна записка относно: Актуализиране на
списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни
разходи
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 28.11.2012г., 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 господа, има ли
въпроси и изказвания по докладната записка?...Няма, предлагам да
преминем към гласуване на следното

3

РЕШЕНИЕ № 96
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и
чл. 67, ал. 3 от ПМС №367/29.12.2011г., ОбС Опака актуализира и
допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи, както следва:
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

1. Ремзи Асанов Шабанов – учител в ОУ „Алеко Константинов” с.
Голямо Градище от 25.10.2012г.
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 „ДА”, решението се приема. Преминаваме към 3та точка от дневния ред – Докладна записка относно: Приемане на
годишна Програма за развитие на читалищната дейност на община
Опака през 2013г.
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита
докладната записка и предложението за решение.
/Феим Апти от ПП ГЕРБ излиза от залата/
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 28.11.2012г., на което присъстваха всички
членове и след проведените разисквания излиза със следното
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становище: Комисията одобрява предложеното в докладната записка и
дава съгласие ОбС да вземе решение.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов,
колеги имате ли въпроси и изказвания по докладната записка? В залата
присъстват секретари на читалищата в община Опака. Давам думата на
г-н Радев.
Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински съветници,
уважаеми гости, искам от тази трибуна да честитя празника на
читалището в Опака. Самодейците ни подариха една великолепна
вечер. Всичко беше на ниво и смея да твърдя, че само който не е
присъствал на това събитие, той не може да оцени направеното.
Програмата беше изключително разнообразна, подготовката и
изпълненията показаха, че тук се работи. На едно наше заседание
апелирах за съвместна работа между читалищата в общината. Само
това не видях, но за сметка на това присъстваха гости от с. Царевец,
общ. Свищов. Иска ми се в програмите на читалищата да се заложат
точки с изпълнения на състави от други етноси-знаете, живеем в смесен
район и тези хора също имат своите обичаи и традиции. Това е, което
исках да кажа по докладната записка, благодаря.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Радев, господа,
ако няма други изказвания предлагам да преминем към гласуване на
следното
РЕШЕНИЕ № 97
Общински съвет гр. Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА
и чл. 26а, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, приема Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в община Опака през
2013г. /Приложение 1/
В залата присъстват 9/ девет/ общински съветници
ЗА
ДПС
ГЕРБ
ОСД

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

7
1
1

С 9/девет/гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ”и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
предложението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневния
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ред: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на г-н Радев.
Цветан Радев ПП ГЕРБ – Уважаеми господа съветници, уважаеми гн Реянов, на едно от предишните заседания поставих въпроса за
поддържане на сметището до гробищния парк в Опака. Надявах се
въпроса да се разреши, но виждам, че хората продължават да
изхвърлят отпадъци там. Въпросът ми е-до кога ще продължава това?
Скоро имаше техника, която почисти другото сметище, но това
остана. Виждат се хора от програмите там, нека по някакъв начин тези
хора контролират и предотвратят изхвърлянето на отпадъци на това
място. Благодаря.
Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа, г-н
Радев, искам да поясня, че това е сметище, което хората сами са
обособили като такова. Не е спряно да се работи по поддръжката и
почистването му. Тези хора, които сте видели там са за това-да
почистват и предотвратят изхвърлянето на отпадъци. В момента тече
ремонт на площада в Опака и имам уговорка с фирмата изпълнител
след приключване на дейностите по ремонта да ползваме една от
машините именно за това-да почистим изхвърлените отпадъци на това
място.
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, има ли други
въпроси и 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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