О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т О П А К А, О Б Л А С Т Т Ъ Р Г О В И ЩЕ
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 32
от 27.07.2009год.
Днес 27.07.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в
заседателната зала на читалище
“Пробуда” гр. Опака
При откриване на заседанието присъстваха 12/дванадесет/
общински съветници. Отсъства г-н Цветан Керев от Коалиция
„Заедно за бъдещето на Община Опака”
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници. Отсъства гн Цветан Керев от Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака”. Имаме кворум и можем да започнем заседанието.
Предлагам днешното заседание на протече при следният
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОбС Опака и неговите комисии за периода
от м. януари 2009г. до месец юни 2009г.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОПАКА

2. Отчет за организацията и изпълнението на решенията на ОбС
Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
ОПАКА

НА ОБЩИНА

3. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община
Опака за периода 2009-2014г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
ОПАКА

НА ОБЩИНА

4. Приемане на Наредба за управление на отпадъците в Община
Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
ОПАКА

НА ОБЩИНА

5. Докладна записка относно: Ползване на дървесина от горите
общинска собственост.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
ОПАКА

НА ОБЩИНА

6. Докладна

записка относно: Актуализиране на годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
ОПАКА

НА ОБЩИНА

7. Докладна записка относно: Продажбата на общинска собственост.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ
ОПАКА

НА ОБЩИНА
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8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Уважаеми, колеги по 8-ма точка от дневния ред - няма
входирани питания, становища или предложения в ОбС. Това е
моето предложение за дневен ред. Имате думата ... няма
предложения по дневния ред нека да го гласуваме в предложения от
мен вид.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

2
2

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” Дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка - Отчет за дейността на ОбС Опака и
неговите комисии за периода от м. януари 2009г. до месец юни
2009г.
Председателят на ОбС Опака – г-н Ашим Османов зачита
отчета за дейността на ОбС Опака и неговите комисии..
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Предложеният отчет за дейността на ОбС Опака за
периода месец януари – месец юни 2009г. и с 3 гласа „ЗА” го
одобрява.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте Отчета, чухте и становището на ПК имате думата … няма
изказвания. Да гласуваме тогава следното
РЕШЕНИЕ № 215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 27 и ал. 6 от ЗМСМА,
Общински съвет Опака приема отчет за дейността на ОбС и
неговите комисии за периода м. януари – м. юни 2009г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

2

Коалиция „Напредък”

-

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка от дневния ред – Отчет за
организацията и изпълнението на решенията на Обс Опака.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита отчетаи
предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа предложения Отчет за организацията и изпълнението на
решенията на ОбС Опака за периода месец януари – месец юни
2009г. и с 3 гласа „ЗА” го одобрява.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте Отчета, чухте и становището на ПК имате думата … няма
изказвания. Да гласуваме тогава следното
РЕШЕНИЕ № 216
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, ОбС Опака приема Отчет за изпълнените и неизпълнените
решения на ОбС Опака за първото полугодие на 2009г. и отчет за
хода на решенията, които са били в процес на изпълнение през
второто полугодие на 2008г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневния ред – Приемане на
Програма за опазване на околната среда на Община Опака за
периода 2009-2011г.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
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Кязим Алиев – Председател на ПК по “Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое
заседание комисията разгледа Програмата за опазване на околната
среда на Община Опака за периода 2009-2011г. и с 3/три/ гласа
„ЗА” я одобри.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … няма
изказвания. Да гласуваме тогава следното
РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Обс Опака приема
Програма за опазване на околната среда на Община Опака за
периода 2009-2014г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

1

2
С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка от дневния ред – Приемане на
Нредба за управление на отпадъците в Община Опака.

Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти”
– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа
докладната записка по точка четири от дневния ред и с 3/три/
гласа „ЗА” предлага на ОбС Опака да приеме Наредбата за
управление на отпадъците в Община Опака.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата …
Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – уважаеми колеги, г-н Реянов, имам въпрос към Вас. В
момента плановете са сметта на общината се извозва до Бяла. Ако
неможе това да се случи има ли готовност общината да стифира
отпадъците?
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми г-н
Кьосе. Едва 6 сметища в страната отговарят на европейските
4

стандарти. Има разпореждане на министъра да започне
транспортирането на отпадъците или до Търговище или до Бяла. В
момента обмислям варианти за оптималното решаване на
проблема.
Едва 30% са събраните такси-смет. Неможем да натоварваме
населението с по-високи такси.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте отговора на г-н Реянов. Имате ли други въпроси? ... няма
други тогава ви предлагам да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 218
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет гр.
Опака приема Наредба за управление на отпадъците в Община
Опака.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата 5-та точка от дневния ред - докладна
записка относно ползване на дървесина от горите общинска
собственост.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател на ПК по „Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване” –Уважаеми колеги, постоянната
комисия заседава и разгледа докладната записка относно ползване
на дървесина от горите общинска собственост.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … няма
изказвания предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 219
На основание чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, ОбС Опака
определя обем на годишно ползване на дървесина от горите
общинска собственост за 2009г. в размер на 4 500м3, от които 1 200м3
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по реда на чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите и 3 300м3 по реда на
чл. 53, ал.2, т. 3 от Закона за горите.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към гласуване на следващото предложение за
решение:

РЕШЕНИЕ № 220
На основание чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, ОбС Опака
определя обем на годишно ползване на дървесина от горите
общинска собственост за 2010г. в размер на 4 500м3, от които 1 200м3
по реда на чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите и 3 300м3 по реда на
чл. 53, ал.2, т. 3 от Закона за горите.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към гласуване на третото предложение за решение:
РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Обс Опака прави
следните
изменения
в
Наредбата
за
определянето
и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Опака по приложение.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
6

Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

ДА
-

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема.
Преминаваме към 6-та точка от дневния ред – актуализиране на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2009г.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака - Уважаеми господа
общински съветници, тази и следващата точка от дневния ред са
свързани за това Ви предлагам да ги зачета една след друга, а Вие
след това да гласувате отделно .... /Г-н Реянов – Кмет на Община
Опака зачита докладните записки и предложенията за
решения/Ще внеса и някои пояснения ... в началото на всяка година
ние правим програма за управление на общинската собственост. В
нея ние излагаме своите намерения, във връзка с управлението на
общинска собственост. Кои имоти подлежат на продажба, кои ще се
отдадът под наем и т.н. Неможе обаче с точност да се предвиди
какви ще са обстоятелствата през годината и за това се налага да се
актуализира тази програма. В тази връзка е и 1-вата докладна
записка. Във втората докладна записка са предложени за продажба 2
имота, които са общинска собственост. Единият представлява блато
в землището на с. Горско Абланово, а другият имот е общински
гараж в гр. Опака. Има желание този гараж да се направи Агроаптека и мисля че в Опака има нужда от това. Този гараж никога не
се е използвал от общината. В момента в него домува колата на ПУ.
Няма да лобирам за никого. Всеки може да участва в търга. Просто
имаше такава идея и за това я изложих пред вас.
Самет Есманов – Председател на ПК “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти”
– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа
докладната записка относно актуализиране на годишната програма
и с 3 гласа “ЗА” я одобрява.
Кязим Алиев – Председател на ПК по „Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
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околна среда и благоустрояване” –Уважаеми колеги, постоянната
комисия заседава и разгледа докладната записка относно
продажбата на общинска собственост и с 3 гласа “ЗА” одобрява
предложената продажба.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата ....
Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми коле, г-н Реянов, ... мисля, че продажбата на
тези имоти не трябва да се осъществява. Практиката до този момент
е общинските коли да домуват по домовете на шофьорите. Това не е
приятно. Това, че някой искал да направи нещо в Опака ... добре
никой не му пречи. Щом иска да го направи да го направи. Аз съм
против продажбата на имота.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други,
желаещи да се изкажат? ... няма. Предлагам Ви да гласуваме
следното
РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.
8, ал. 9 от Закона за общинска собственост, Общински съвет гр.
Опака допълва годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2009г. както следва:
1. Продажба на гараж №1 от 27м2 и прилежащ терен УПИ
XI – 709, 710, 711 в кв.32 по регулационния план на гр.
Опака, очакван приход в размер на 5 200лв.
2. Продажба на имот № 000085, представляващ блато от
12.488дка. в землището на с. Горско Абланово, очакван
приход в размер на 2 700лв.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
1

-

-

1

-

2

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” и 1/един/ “ПРОТИВ”решението
се приема. Преминаваме към гласуване на решението по
следващата докладна записка относно продажбата на общинска
собственост . Съгласните моля да гласуват следното
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РЕШЕНИЕ № 223
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл.
35, ал. 1 от ЗОС и чл. 35, чл. 37, ал. 1 и чл. 50 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет гр. Опака възлага на Кмета
на общината да открие процедура за провеждане на публичен търг
за продажба на:
1. Гараж №1 от 27м2 и прилежащ терен УПИ XI – 709, 710, 711 в
кв.32 по регулационния план на гр. Опака, с начална цена
5239.00лв./пет хиляди двеста тридесет и девет лева/;
2. Имот № 000085, представляващ
блато от 12.488дка. в
землището на с. Горско Абланово, с начална цена в размер на
2747 лв./две хиляди седемстотин четиридесет и седем лева/;
3. одобрява направените пазарни оценки от лицензиран
оценител;
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

НЕ
-

ДА

ДА

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” и 1/един/ “ПРОТИВ”решението
се приема. Преминаваме към последната 8-ма точка от дневния ред.
Няма входирани писменни питания в деловодството на ОбС, но ако
Вие имате някакви въпроси моля...
Амил Кьосе – Коалиция “заедно за бъдещето на Община Опака
– Г-н реянов искам да Ви попитам има ли възможност да се поставят
ограничители на скоростта тип-легнал полицай в района на
училището и детската градина в с. Крепча?/г-н Феим Апти допълва
за същите ограничители и в района на завод “Родина”-Опака/
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака - Уважаеми господин
Кьосе, г-н Апти, До месец въпросът с ограничителите на скоростта в
с. Крепча ще се реши. Имаме право да поставим такива само на
общински пътища, на пътища от третокласната мрежа нямаме
право. За такива мога да претендирам пред КАТ. За Опака и то пред
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завод “Родина” асфалтови ограничители няма как да се поставят –
за там трябва да са гумени, но в момента няма средства за това. За
следващата финансова година ще го имам в предвид.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други
въпроси? ... няма.
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА
ДНЕВНИЯ РЕД.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
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