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 № 34
от 04.09.2009год.
Днес 04.09.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе тържествено
заседание по случай 25 години от обявяването на Опака за град 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
общински съветници,
Г-н областен Управител,
Г-н Кмет
Дами и господа,
Откривам Тържественото заседание на ОбС Опака по случай 25
години от обявяването на Опака за град.
На заседанието присъстват 12/дванадесет/ общински съветници, гн керев от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” отсъства по
уважителни причини.
ОбС има кворум и може да взема решения.
На основание чл. 23, ал. 4, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ПОДОбСНКВОА, предлагам днешното заседание да протече при
следният
ДНЕВЕН РЕД:

1. Удостояване със званието “Почетен гражданин на гр. Опака”.
2. Приемане на решение за награждаване с “Грамота за особени
заслуги”.
Вносител и на двете предложения е Кметът на Община Опака г-н
Лютфи Реянов
Моля, съгласните с така предложеният дневен ред да гласуват:
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С 12/дванадест/ гласа “ЗА” Дневният ред се приема.
Уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа,
Особено ми е приятно да представя гостите на днешното заседание
на ОбС Опака:
г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище
г-н Танер Али – кмет на Община Антоново
г-н Гецо Гецов – заместник-кмат на Община Попово
г-н Исмаил Ибрямов – председател на ОбС - Антоново
кметове и спонсори на празника ...
Преди да преминем към точка 1-ва от дневния ред , давам думата
на г-н Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака за приветствие.
Заповядайте г-н Реянов ...
Г-н Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака зачита
приветствено слово по случай празника на град Опака
Уважаеми общински съветници, драги гости,
По случай празника на града, поздравителни адреси са получени от:
Президента на Република България – г-н Георги Първанов
Г-н Ашим Османов – председател на ОбС Опака зачита
поздравителния адрес, получен от Президента на Република
България.
Г-н Метин Казак – член на европейския парламент;
Г-н Митко Стайков – Областен управител на Област Търговище;
Д-р Красими р Мирев – кмет на Община Търговище;
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово;
Г-жа Янка Такева – Председател на съюза на българските учители;
Уважаеми колеги общински съветници, да преминем към дневния ред
на днешното заседание. Първа точка – Удостояване със званието
“Почетен гражданин на град Опака” – давам думата на г-н Лютфи
Реянов – кмет на Община Опака
Г-н Лютфи Реянов - кметът на община Опака зачита
предложението.
Уважаеми колеги, чухте предложението и мотивите на Кмета на
Община Опака г-н Реянов, имате думата
Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” –
Уважаеми колеги, скъпи гости, няма да забравя денят, в който обявиха
Опака за град. Бяхме заедно с г-н Господинов, когато му съобщиха тази
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новина и още си спомням как бурно изрази радостта си тогава. Благодаря
на г-н Реянов за предложението!
Други изказвания? .... няма желаещи да се изкажат, тогава
предлагам ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 235
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА , ОбС Опака удостоява
със званието “Почетен гражданин на град Опака “НЕДЕЛЧО
ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ.
Моля съгласните да гласуват
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
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С 12 гласа ”ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението се
приема.
Моля г-н Реянов да връчите почетното звание и плакета с герба на
Община Опака.
Давам думата на г-н Господинов ....
Неделчо Господинов – Уважаеми общински съветници, уважаеми
гости, г-н Реянов, в края на моят земен живот Вие ми доставихте огромна
радост, удостоявайки ме с най-високото звание, което може да връчи
общината. Благодаря на моите съграждани, че ми повярваха и работиха
заедно с мен през годините. Работих с много любов за моето родно
Опака. Желая и сегашното и бъдещото управление на Общината да
обичат Опака както аз го обичам. Селището се развива и сега. Работи се
усърдно в тези трудни години и ще бъда безкрайно щастлив да видя
Опака един съвременен европейски град!!!
Благодаря Ви още веднъж!
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
преминаваме къв втора точка от дневния ред - Приемане на решение за
награждаване с “Грамота за особени заслуги”.
Г-н Лютфи Реянов - кметът на община Опака чете
докладната записка
Уважаеми колеги, чухте предложението на кмета на Община Опака
имате думата .... няма изказвания предлагам Ви ОбС Опака да приеме
следното
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РЕШЕНИЕ № 236
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , ОбС Опака удостоява с
“Почетна грамота за особени заслуги” Васил Великов Тонев.
Моля съгласните да гласуват
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
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С 12 гласа ”ЗА”, без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението се
приема.
Моля г-н Реянов да връчите Почетната Грамота на г-н Тонев.
Давам думата на г-н Тонев. ...
Г-н Васил Великов Тонев благодари на ОбС и на Кмета на Община
Опака за наградата.
Уважаеми колеги общински съветници,
Г-н областен Управител,
Г-н Кмет
Дами и господа,
С това се изчерпва дневният ред на днешното заседание.
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД , ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОбС ОПАКА.
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИЧНИЯ КОНЦЕРТ!

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
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