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 № 43
от 19.03.2010год.

Днес 19.03.2010год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в заседателната зала на Читалище
„Пробуда” гр. Опака.
При откриване на заседанието присъстваха 10/десет/
общински съветници. Отсъстваха г-н Цветан Керев – Коалиция
”Заедно за бъдещето на Община Опака”, г-н Джошкун Феимов –
Коалиция „Напредък” и г-н Кязим Алиев – ДПС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, в залата присъстват десет общински съветници и можем да
започнем заседанието. Отсъстват г-н Цветан Керев и г-н Кязим Аиев
по уважителни причини, а г-н Джошкун Феимов се обади, че ще
закъснее за заседанието. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Голямо
Градище.
ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОИК- ОПАКА

2. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната
дейност на Община Опака през 2010г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Информация за готовността на общината за действие при
възникване на бедствия и аварии.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Докладна

записка относно: Дофинансиране
„Младежка работилница за идеи и иновации;

на

Проект

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на Общинско
жилище, чрез публичен търг.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА
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7. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на
Наредбата за придобиване и, стопанисване и разпореждане с
общинско имущество.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Това е моето предложение, имате думата … Няма желаещи да
внесат допълнения или изменения в така предложеният дневен ред,
за това Ви предлагам да го гласуваме:
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

2
1

С 10/десет/ гласа “ЗА” се приема дневния ред.
Преминаваме към 1-ва точка – Полагане на клетва от новоизбрания
кмет на кметство Голямо Градище. Давам Думата на Председателя
на ОИК – Опака.
Председателят на ОИК – Опака г-н Неделчо Петров
Господинов обявява резултатите от проведените частични
избори за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака на
13.03.2010г. и връчва удостоверението на новоизбраният кмет г-жа
Гюлзар Хасанова Чакърова.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Председател. В изпълнение на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, следва
новоизбраният кмет да положи клетва пред ОбС. Г-жо Чакърова,
моля повтаряйте след мен.
Г-жа Гюлзар Хасанова Чакърова положи клетва пред ОбС
Опака и подписа клетвен лист.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, преминаваме към 2-ра точка от дневният ред - Приемане на
годишна програма за развитие на читалищната дейност на Община
Опака през 2010г. Давам думата на г-н Реянов – Кмет на Община
Опака.
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Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита Програмата за
развитието на читалищната дейност и предложението за
решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Годишната програма за развитие на читалищната дейност
на Община Опака през 2010г. и с 3/три/ гласа „ЗА” я приема.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Салимов, уважаеми колеги имате думата …
Амил Кьосе– Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, г-н Реянов, въпросът ми е във връзка с
програмата. Направи ми впечатление, че при някои от изброените
мероприятия, предвидени за 2010г. читалището в гр. Опака не е
упоменато. Пропуск ли е?
Феим Апти– Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, уважаеми г-н Реянов, празненствата за
24 май се организират от училищата, а виждам, че са включени в
Програмата на читалищата.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Г-н Кьосе, прав
сте, че читалището в гр. Опака не е включено в някои мероприятия,
но тази програма се изготвя на база подадената информация от
читалищата. Възможно е и да е пропуск, но знаете, че като всяка
програма и тази подлежи на актуализация.
Г-н Апти, 24 май се празнува съвместно с училищата, а не само
от тях и поради това е включен и като дейност за читалищата.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Реянов. Уважаеми ако няма други въпроси, предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 288
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 за 2010г, съгласно Приложение №1.
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

2
1

3

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 3-та точка от дневния ред – Утвърждаване на Общинска
програма за закрила на детето.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита Програмата за
закрила на детето и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Предложената програма за закрила на детето и с 3/три/
гласа „ЗА” я приема.
/г-н Самет Есманов – ДПС напуска заседанието/
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Салимов, уважаеми колеги имате думата …Няма питания,
предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 289
Общински съвет гр. Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2
от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, утвърждава Общинска програма за закрила на
детето.
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6

-

-

-

-

-

-

2
1

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 4-та точка от дневния ред – Информация за готовността на
общината за действие при възникване на бедствия и аварии.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита Информацията
за готовността на Община Опака за действие при възникване на
бедствия и аварии и предложението за решение.
Неделчо Неделчев – Член на ПК“Бюджет, финанси, икономика,
нормативна уредба и Европейски програми и проекти” – Уважаеми
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съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА” взе
следното решение: Комисията одобрява Информацията за
готовността на Община Опака за действие при възникване на
бедствия и аварии.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Неделчев, уважаеми колеги имате думата …Няма изказвания,
предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 290
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет гр. Опака приема Информация за готовността на Община
Опака за действие при възникване на бедствия и аварии.
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6

-

-

-

-

-

-

2
1

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 5-та точка от дневния ред – Докладна записка относно:
Дофинансиране на Проект „Младежка работилница за идеи и
иновации.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Неделчо Неделчев – Член на ПК“Бюджет, финанси, икономика,
нормативна уредба и Европейски програми и проекти” – Уважаеми
съветници, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА” взе
следното решение: Комисията одобрява предложението в
докладната записка.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Неделчев, уважаеми колеги имате думата …Няма изказвания,
предлагам Ви да вземем следното
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РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака
дава съгласие за дофинансиране на Проект ”Младежка
работилница за идеи и иновации” в размер на 1125 EUR.
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветници
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА
ДА

ДА
-

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев
Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА
-

ДА
ДА

-

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 6-та точка от дневния ред – Докладна записка относно:
Отдаване под наем на Общинско жилище, чрез публичен търг.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Амил Кьосе – Председател на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа предложената от Кмета на Община Опака докладна
записка и с 3/три/ гласа ЗА я одобрява и предлага на ОбС Опака да
вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Кьосе, уважаеми колеги имате думата …Няма изказвания,
предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 292
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.
45а,ал.3 от ЗОС и чл. 25 от Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет
гр. Опака възлага на Кмета на общината да открие процедура за
отдаване под наем, чрез публичен търг на общинско жилище в
6

ДЖБ - 1 в гр. Опака, с площ 66 кв.м., с начална цена в размер на
79,20 лв. месечен наем, за срок от 5/пет/ год.
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветници
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА
ДА

ДА
-

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев
Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА
-

ДА
ДА

-

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 7-ма точка от дневния ред – Докладна записка относно:
Изменение и допълнение на Наредбата за придобиване и,
стопанисване и разпореждане с общинско имущество.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Амил Кьосе – Председател на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа предложената от Кмета на Община Опака докладна
записка и с 3/три/ гласа ЗА я одобрява и предлага на ОбС Опака да
вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Кьосе, уважаеми колеги имате думата …Няма изказвания,
предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 293
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака
прави изменение на чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество,
като в текста след „местен вестник” се добавя „или в интернет
страницата на общината”.
1.Чл. 61 да се чете: Обявата за търга се публикува в един
местен вестник или в интернет страницата на общината най7

малко 10 дни преди провеждането му, както и се поставя на
видно място в административната сграда на общината.
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6

-

-

-

-

-

-

2
1

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 8-ма точка от дневния ред – Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Няма постъпили писмени такива в
деловодството на ОбС, но ако имате въпроси имате думата …
Амил Кьосе– Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, г-н Реянов, в момента актуалната тема
са дупките по улиците. Известно ни е финансовото положение на
общината, но предвижда ли се поне пролетно почистване. До сега
всяка година се правеше. Какво е решението на ръководството за
тази година?
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми г-н
Кжосе, преди месец ОбС Опака прие бюджета на Община Опака за
2010г. На заседанието на ПК към ОбС а и на заседанието на ОбС Ви
разясних с какви средства за капиталови разходи разполага Община
Опака за 2010г. Върнаха но проект за ремонт на улици. В очакване
сме за частичен ремонт на пътя между Опака – Крепча – Горско
Абланово. Работим по въпроса. Разговаряхме и с новото
ръководство на Пътно управление. Отговориха ни че финансовото
състояние било тежко. Сроковете били до 2013г. и ако има средства,
поне частично ще има ремонти. Ще настоявам за това, но …
/Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” влиза в залата на
заседанието/
Пътищата в населените места също са в ужасно състояние. За
съжаление на този етап проекти за ремонт на пътища не се приемат.
Проектът, който подготвихме за Опака чака за класиране. До сега се
разглеждаха Проекти за населените места с население над
10 000души. В очакване сме и силно се надяваме за одобрение,
защото смятам, че сме си свършили работата.
По мерки 322 и 321 има лимити – 26 мил. лв. за цялата община.
ОбС Опака е приел разпределението на тези средства. В тях е
включена реконструкцията на ДСХ с . Гърчиново, площада в гр.
Опака, пътищата между селата, канализацията в с. Крепча. Крайно
недостатъчни са за да покрият всички нужди на общината. Това,
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което зависи от нас е направено. Считам, че сме използвали всички
възможности. Пролетно почистване ще има. Това се превърна в
традиция в Община Опака. Изчакваме да се стабилизира времето и
започваме.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Реянов, уважаеми колеги, имате ли други въпроси? … Няма
въпроси.
ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД , ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОбС ОПАКА.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

9

