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 № 44
от 26.04.2010год.

Днес 26.04.2010год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в заседателната зала на Читалище
„Пробуда” гр. Опака.
При откриване на заседанието присъстваха 11/единадесет/
общински съветници. Отсъстваха г-н Цветан Керев – Коалиция
”Заедно за бъдещето на Община Опака” и г-н Серхат Салимов –
ДПС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, в залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници и
можем да започнем заседанието. Отсъстват г-н Цветан Керев –
Коалиция ”Заедно за бъдещето на Община Опака” и г-н Серхат
Салимов – ДПС – по уважителни причини. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността и отчет за изразходените от бюджета
средства на читалищата на територията на Община Опака за
2009г..
ДОКЛ.
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
ЧИТАЛИЩА

НА

2. Актуализиране на Бюджет 2010г. на Община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

3. Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на
околната среда за периода 2009 – 2014г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

4. Отчет за изпълнението на проекти и дейности по плана за
развитие на Община Опака 2007-2013г., през 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

5. Обсъждане и приемане на Общински план за енергийна
ефективност за периода 2010 – 2020г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

1

6. Упълномощаване на представител на Община Опака в
Общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Търговище”
АД.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

7. Актуализиране на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

8. Обсъждане и вземане на решение за отдаване под наем на
част от общински недвижим имот/автоспирка/.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

–

КМЕТ

НА

9. Одобряване на командировъчните разходи на Кмета на
Община Опака за първото тримесечие на 2010г.
ДОКЛ. Б. ХАСАНОВА – ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ ОА

10. Актуализиране на списъка с длъжностите и лицата, имащи
право на транспортни разноски.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ
ОБЩИНА ОПАКА

11. Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

–

КМЕТ

НА

предложения

на

Това е моето предложение за дневен ред, имате думата …
Няма желаещи да внесат допълнения или изменения в така
предложеният дневен ред, за това Ви предлагам да го гласуваме:
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

2
2

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” се приема дневния ред.
Преминаваме към 1-ва точка – Доклад за дейността и отчет за
изразходените от бюджета средства на читалищата на територията
на Община Опака за 2009г.
В залата на заседанието присъстват представители на
читалищните настоятелства в Община Опака и всеки от тях
представя отчета си пред ОбС Опака.
Феим Апти – Член на ПК “Местно самоуправление,
образование, култура, здравеопазване и социална политика”–
2

Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа
предложените отчети, с 3/три/ гласа „ЗА” ги одобрява и предлага
на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Апти, колеги имате думата.
Джошкун Феимов – Коалиция „Напред” – Уважаеми колеги,
читалищната дейност е на доброволна основа. От отчетите на
читалищата ясно се вижда, че финансирането е недостатъчно и
средствата, които получаваме като субсидия отиват за заплати и
осигуровки и с остатъка едва успяваме да поддържаме базата да не
се разпадне.
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, вярно е, че средствата, които получават
читалищата са малко, но те не трябва да се надяват само на тях, а да
търсят и други начини на финансиране. Голям проблем е
отоплението на залите например.
Г-н Цветан Керев от Коалиция „Заедно за бъдещето на
Община Опака” влиза в залата на заседанието.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака– Уважаеми
съветници, дискутираната тема е много сериозна. Проблемите на
читалищата са много. Читалищните работници дават всичко от себе
си, за да оцелеят в тези години. Подкрепата на държавата не се
усеща така, както в миналото. Общината също няма възможност да
помогне. Търсим възможности за кандидатстване по проекти, но
навсякъде искат дофинансиране с около 30%. Сумата не е по силите
ни. Едва осигуряваме средства, за да не замре читалищната дейност.
С промените в Закона за читалищата се изискват тези отчети.
Читалищата търсят спонсорство, но тези средства не намират място
в този отчет. Той касае целевите средства.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви.
Има ли други въпроси? …Няма предлагам на ОбС Опака да вземе
следното:
РЕШЕНИЕ № 294
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС
Опака приема Доклад за дейността и отчет за изразходваните от
бюджета средства на Читалищата на територията на Община Опака
за 2009г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
бъдещето

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

3
3

Опака”
Коалиция „Напредък”

-

2

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка – Актуализиране на Бюджет 2010г. на
Община Опака.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита докладната записка и
предложението за решение, като пояснява, че предложението за
решение е във връзка с изплащането на 1-вият ден от болничните,
който е за сметка на работодателя.
Самет Есманов – Председател 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 предложеното в
докладната записка решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Есманов, колеги имате думата … няма изказвания, тогава
предлагам на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 295
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от
Закона за общинския бюджет, чл.41 от Наредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака и чл. 26,
ал. 1 и ал. 2 от ПМС №324/30.12.2009г., актуализира Бюджет 2010 г. в
разходната част по дейности и параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ
Общинска
администрация
ДСХ
Ученически
столове
ДСП
Озеленяване
Други
дейности
по
икономиката

§§
01-01
01-02

БИЛО
206 000
55 000

СТАВА
205 909
54 962

§§

01-01
01-01

156 600
28 474

156 536
28 462

02-09
02-09
02-09

01-01
01-01
01-01

28 500
11 800
18 500

28 462
11 777
18 442

02-09
02-09
02-09

БИЛО

СТАВА
0
0
0

129
64
12

0
0
0

38
23
58

В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветници
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов

ДА
-

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти

ДА
ДА

4

Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Цветан Цонев Керев

ДА

ДА

ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка – Отчет за изпълнението на
Програмата за опазване на околната среда за периода 2009 – 2014г.
Г-н Цветан Керев и г-н Амил Кьосе от Коалиция „Заедно за
бъдещето на Община Опака” напускат залата.
Г-н Юскел Ферзу – Директор на дирекция СА зачита Отчета
за изпълнението на програмата за опазване на околната среда за
периода 2009-2014г. 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 Отчета за изпълнението на
програмата и с 3/три/ гласа „ЗА” го приема.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам
на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 296
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, ОбС – Опака
приема Отчет за изпълнението през 2009г. на Програмата за
опазване на околната среда за периода 2009-2014г. в Община
Опака.
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

1
2

5

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 4-та точка – Отчет за изпълнението на проекти и дейности по
плана за развитие на Община Опака 2007-2013г., през 2009г
Г-н Юскел Ферзу – Директор на дирекция СА зачита Отчета
за изпълнението на проекти и дейности по плана за развитие на
Община Опака 2007-2013г., през 2009г.
Феим Апти – Член 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 Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Апти, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам
на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 297
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, ОбС Опака приема
Отчет за изпълнението на проекти и дейности по плана за развитие
на Община Опака за 2007-2013г., през 2009г.
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

1
2

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 5-та точка – Обсъждане и приемане на Общински план за
енергийна ефективност за периода 2010 – 2020г.
Г-н Юскел Ферзу – Директор на дирекция СА зачита
Общинският план за енергийна ефективност за периода 2010 –
2020г.
Феим Апти – Член на ПК “Местно самоуправление,
образование, култура, здравеопазване и социална политика”–
Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа
предложеният План за енергийна ефективност, с 3/три/ гласа „ЗА”
го одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
6

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Апти, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам
на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 298
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС Опака приема
Общински план за енергийна ефективност за периода 2010-2020г.
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

1
2

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 6-та точка – Упълномощаване на представител на Община
Опака в Общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Търговище”
АД.
Г-н Реянов - Кмет на Община Опака зачита Докладната
записка и предложението за решение.
Феим Апти – Член на ПК “Местно самоуправление,
образование, култура, здравеопазване и социална политика”–
Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа Докладната
записка от кмета на Община Опака, с 3/три/ гласа „ЗА” я одобрява
и предлага на ОбС Опака да гласува предложеното решение.
Г-н Неделчо Неделчев – Коалиция „Напредък” напуска
заседанието на ОбС Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Апти, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам
на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 299
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Опака
РЕШИ:

7

1. Упълномощава г-н Милчо Русев Русев – заместниккмет на Община Опака, да представлява Община
Опака в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ
– Търговище” АД, което ще се проведе на 30.04.2010г.;
2. Дава правомощия на г-н Милчо Русев Русев –
заместник-кмет на Община Опака да гласува с „ДА”
по проекто решенията от дневния ред на Общото
събрание на акционерите, което ще се проведе на
30.04.2010г.;
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

1
1

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 7-ма точка – Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2010г.
Г-н Неделчо Неделчев – Коалиция „Напредък” влиза в
заседателната зала на ОбС Опака.
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, на свое
заседание комисията разгледа Докладната записка от Кмета на
Община Опака относно: Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2010г. на Община Опака, с 3/три/ гласа „ЗА” я одобрява и предлага
на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам
на ОбС Опака да вземе следното

8

РЕШЕНИЕ № 300
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, ОбС Опака
актуализира, като допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010г., както
следва:
1. Продажба на имот № 028002 с АОС 771/16.04.2010г. ,
представляващ земеделска земя – друга посевна площ,
кат. VІІ, с площ 3.216дка. в землището на с. Горско
Абланово, очакван приход в размер на 200/двеста/ лева.
2. Отдаване под наем на наем на част от сграда
„Автоспирка” с АОС 769/16.04.2010г. в УПИ ХХІ-395, кв.24
по регулационния план на с. Голямо Градище,
представляващ помещение от 26 кв.- за търговски цели
В залата присъстват 10 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

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

-

ДА
-

ДА
ДА

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 8-ма точка – Обсъждане и вземане на решение за отдаване под
наем на част от общински недвижим имот/автоспирка/.
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, на свое
заседание комисията разгледа Докладната записка от Кмета на
Община Опака относно: Обсъждане и вземане на решение за
отдаване под наем на част от общински недвижим
имот/автоспирка/, с 3/три/ гласа „ЗА” я одобрява и предлага на
ОбС Опака да вземе решение.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев, колеги имате думата … няма изказвания, тогава предлагам
на ОбС Опака да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 301
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.14,
ал.1 и ал.8 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОбС Опака възлага на Кмета на Община Опака, да открие процедура
за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от
сграда „Автоспирка” с АОС 769/16.04.2010г. в УПИ ХХІ-395, кв.24 по
регулационния план на с. Голямо Градище, представляващ
помещение от 26 кв.м. - за търговски цели, срещу месечен наем в
размер на 6,00 лв./кв.м., за срок 5/пет/ год.
В залата присъстват 10 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

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

-

ДА
-

ДА
ДА

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 9-та точка – Одобряване на командировъчните разходи на
Кмета на Община Опака за първото тримесечие на 2010г.
Г-н Юскел Ферзу – Директор на дирекция СА зачита
Докладната записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател 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
командировъчните разходи на кмета на Община Опака за 1-вото
тримесечие на 2010г. и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Есманов, уважаеми колеги имате думата …Няма изказвания,
предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 302
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействие с общинска
администрация, ОбС Опака одобрява командировъчните разходи
на Кмета на Община Опака за периода от 01.01.2010 г. до 31.03.2010
г. в размер на 108.45 лв., както следва:
1.
От 11.01.2010 г. до 12.01.2010 г. до гр.София – Участие в
семинар – 108.45 лв.
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

1
2

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 10-та точка – Актуализиране на списъка с длъжностите и
лицата, имащи право на транспортни разноски.
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 съветници, ПК проведе заседание, на което с
3 гласа “ЗА” взе следното решение: Комисията с 3/три/ гласа „ЗА”
одобрява направеното предложение от Кмета на Община Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Есманов, уважаеми колеги имате думата …Няма изказвания,
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 303
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 2 от ПМС
№324/30.12.2009г. за изпълнение на държавния бюджет на
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Република България за 2010 г., ОбС Опака актуализира списъка на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи,
както следва:
I. “Здравеопазване”
1. Нергис Ниязиева Ахмедова – Медицинска сестра,
считано от месец март 2010 г.
В залата присъстват 10 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

-

-

-

-

1
2

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към 11-та точка – Изказвания, питания, становища и предложения
на граждани. Няма писмени питания и становища на граждани,
постъпили в деловодството на ОбС Опака, но ако Вие имате въпроси
имате думата … Няма питания …
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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