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 № 40
от 25.01.2010год.
Днес 25.01.2010год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в заседателната зала на читалище
„Пробуда” гр. Опака.
При откриване на заседанието присъстваха всички
13/тринадесет/ общински съветници.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, в залата присъстват всички общински съветници и можем да
започнем заседанието. Искам да Ви уведомя, че кметът на
Общината не присъства на днешното заседание, тъй като има
здравословни проблеми. Присъства заместник-кмета г-н Бахар
Юсменов. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОбС –Опака и неговите комисии за
периода м. юли до м. декември 2009г.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОбС ОПАКА

2. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Опака от второто
полугодие на 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Отчет за Програмата на управление за срока на мандата 20082011г., за периода 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Приемане на уточнения годишен план на Бюджета за 2009г.
и отчета за изпълнение на Бюджета за 2009г. на Община
Опака;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Приемане на годишен отчет за състоянието на общинският
дълг към 31.12.2009г
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Докладни записки:
6.1. ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 262 по
Протокол № 39/22.12.2009г.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОбС ОПАКА
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6.2. ОТНОСНО: Даване на съгласие по постъпила молба с вх.
№12-01-16/19.01.2010г. от Алие Юсеинова Юмерова за
отпускане на персонална пенсия.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6.3. ОТНОСНО: Удължаване на срока по договор за отдаване
под наем на общински помещения;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6.4. ОТНОСНО: Обсъждане и вземане на решение за
учредяване на допълнително право на строеж на обект
„Автомивка”
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6.5. ОТНОСНО: Одобряване командировъчните разходи на
Кмета на Община Опака и на Председателя на ОбС за
четвъртото тримесечие на 2009г.
ДОКЛ. Б. ХАСАНОВА – ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ ОА

7.
Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани
Уважаеми колеги, това е моето предложение за дневен ред …
имате думата за предложения за изменение или допълнение на така
предложеният дневен ред … Няма предложения, предлагам ви
тогава да го гласуваме.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

3

2
С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” се приема дневния ред
Преминаваме към 1-ва точка -. Отчет за дейността на ОбС –
Опака и неговите комисии за периода м. юли до м. декември 2009г.

Г-н Османов – Председател на ОбС - Опака зачита Отчета и
предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа отчета за дейността на ОбС – Опака и неговите комисии
за второто полугодие на 2009г. и с 3/три/ гласа за го приема.
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Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте Отчета, чухте и становището на ПК имате думата …
Няма желаещи да се изкажат, предлагам Ви да вземем
следното:
РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , във връзка с чл. 27, ал. 6 от
ЗМСМА, ОбС – Опака приема Отчет за дейността на Общинския
съвет и неговите комисии за периода м. юли – м. декември 2009г..
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка от дневния ред - Отчет за изпълнение
на решенията на ОбС Опака от второто полугодие на 2009г.
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–зачита отчета за
изпълнение на решенията на ОбС и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа предложеният Отчет, с 3 /три/гласа ЗА го одобрява и
предлага на ОбС да вземе решение.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате
думата …
Няма желаещи да се изкажат, предлагам Ви да вземем
следното:
РЕШЕНИЕ № 269
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака, Приема Отчет за изпълнените
и неизпълнените решения на ОбС, приети през второто полугодие
на 2009г. и отчет за хода на решенията, които са били в процес на
изпълнение през предходния отчетен период.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
3

ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3 - та точка от дневния ред – Отчет за Програмата
на управление за срока на мандата 2008-2011г., за периода 2009г.
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–зачита отчета и
предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа предложеният Отчет по програмата за управление за срока
на мандат 2008-2011 и с 3 /три/гласа ЗА го одобрява.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате
думата …
Няма желаещи да се изкажат, предлагам Ви да вземем
следното:
РЕШЕНИЕ № 270
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 44, ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС Опака приема Отчет за програмата на управление за
срока на мандат 2008-2011г, за периода 2009г. в Община Опака.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка от дневния ред – Приемане на
уточнения годишен план на Бюджета за 2009г. и отчета за
изпълнение на Бюджета за 2009г. на Община Опака

4

Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти”
– Уважаеми колеги, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява предложеният уточнен
годишен план на Бюджета за 2009г. и отчета за изпълнение на
Бюджета за 2009г. на Община Опака.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги, имате думата … Няма изказвания предлагам Ви да
вземем следното:
РЕШЕНИЕ № 271
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от
Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.51, ал.1 от Наредба
за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Опака, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

1.
Приема уточнения план на бюджета на Община Опака
към 31.12.2009 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/
2.
Приема уточнения план на бюджета на Община Опака
към 31.12.2009 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно
Приложение №2/
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

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

ДА
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С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата 5-та точка от дневният ред Приемане на годишен отчет за състоянието на общинският дълг
към 31.12.2009г.
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти”
– Уважаеми колеги, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява Отчета за състоянието
на общинският дълг към 31.12.2009г.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги, имате думата … Няма изказвания предлагам Ви да
вземем следното:
РЕШЕНИЕ № 272
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1 , т. 7 от
ЗМСМА и на основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския
дълг и чл. 56, ал. 1 от Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджета на Община Опака, ОбС Опака приема
годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 г.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата 6-та точка от дневният ред –
Докладни записки. Първата докладна записка е:
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 262 по Протокол №
39/22.12.2009г.
Г-н Ашим Османов – Председател на ОбС Опака зачита
докладната записка, мотивите за предложението и
предложението за решение.

6

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 докладната записка, с 3/три/гласа
„ЗА” я одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги, имате думата … Няма изказвания предлагам Ви да
вземем следното:
РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА,
ОбС Опака
РЕШИ:

Отменя Решение № 262 на ОбС Опака, вписано по Протокол
№ 39/22.12.2009г. в частта относно т. І., т. 1 – за изменение на чл. 21,
ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Опака.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докладна записка:
ОТНОСНО: Даване на съгласие по постъпила молба с вх. №12-0116/19.01.2010г. от Алие Юсеинова Юмерова за отпускане на
персонална пенсия.
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–зачита докладната
записка и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Докладната записка от кмета на общината, във връзка с
молбата на Алие Юсеинова Юмерова за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на
чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с
7

3/три/ гласа „ЗА” я одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе
решение.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате
думата …
Няма желаещи да се изкажат, предлагам Ви да вземем
следното:
РЕШЕНИЕ № 274
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС
Опака
РЕШИ:

Дава съгласие да се внесе предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на Елис Микеремова Юкубова ЕГН
9408148253 от с. Голямо Градище, ул. Ястребино № 4.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докладна записка:
ОТНОСНО: Удължаване на срока по договор за отдаване под
наем на общински помещения;
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–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, на свое
заседание комисията разгледа докладната записка и с 3 гласа „ЗА” я
одобрява.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги, имате думата … Няма изказвания предлагам Ви да
вземем следното:

8

РЕШЕНИЕ № 275
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2от ЗОС и §
1 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет гр. Опака дава съгласие да
бъде удължен срокът на:
1. Договор за отдаване под наем на общински помещения,
сключен на 04.02.2003г. с „МЕДИКА 2000”ООД за срок от
3/три/ години, считано от 01.01.2010г.
2. Договор за отдаване под наем на общински помещения,
сключен на 08.01.2002г. с д-р Пелагия Спасова –
стоматолог, за срок от 2/две/ години, считано от
01.01.2010г.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

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

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА

ДА

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема. Преминаваме
към следващата докладна записка:
ОТНОСНО: Обсъждане и вземане на решение за учредяване на
допълнително право на строеж на обект „Автомивка”
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–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, на свое
заседание комисията разгледа докладната записка и с 3 гласа „ЗА” я
одобрява.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев, колеги, имате думата … Няма изказвания предлагам Ви да
вземем следното:
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РЕШЕНИЕ № 276
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл.
46, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – гр. Опака дава съгласие да се учреди допълнително право на
строеж по договор от 23.12.2008г., сключен със Станимир Христов
Станчев, на обект „АВТОМИВКА” в УПИ VІІІ – 296, кв. 44 по плана
на гр. Опака, върху общински терен с АОС № 170/21.05.2003г. от
26.50 м2, за сумата в размер на 69.00/шестдесет и девет/лева.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

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

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА

ДА

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема. Преминаваме
към следващата докладна записка:
ОТНОСНО: Одобряване командировъчните разходи на Кмета на
Община Опака и на Председателя на ОбС за четвъртото тримесечие
на 2009г.
Г-н Бахар Юсменов – заместник-кмет–зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК“Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба и Европейски програми и проекти”
– Уважаеми колеги, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА”
взе следното решение: Комисията одобрява командировъчните
разходи на кмета на община Опака и на Председателя на ОбС за
четвъртото тримесечие на 2009г.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги, имате думата … Няма изказвания предлагам Ви да
вземем следното:
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РЕШЕНИЕ № 277
На основание чл. 130 от Правилника за организацията на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация
и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински
съвет – гр. Опака одобрява командировъчните разходи на Кмета на
Община Опака и на Председателя на ОбС Опака за периода от
01.10.2009г до 31.12.2009г. в размер на 250лв., както следва:
1. Кмет на Община Опака:
• От 02.10.2009г. до 03.10.2009г. до гр. Пловдив – посещение
на международен технически панаир – 40.00лв.
• От 07.10.2009г. до 11.10.2009г. до гр. Сандански – участие в
годишна среща на местните власти – 100.00лв.
• На 01.12.2009г. до гр. София – среща в Министерството
на околната среда и водите – 10.00лв.
2. Председател на ОбС Опака:
• От 07.10.2009г. до 11.10.2009г. до гр. Сандански – участие в
годишна среща на местните власти – 100.00лв.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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-

-

-

-

-

-

3
2

С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към последната 7-ма точка от дневния ред Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Няма
постъпили писмени такива в деловодството на ОбС Опака, но ако
имате въпроси моля, имате думата … Няма отправени 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
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