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 Щ Е
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 65

от 21.03.2011г.

Днес 21.03.2011г. 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 Кязим Алиев от ДПС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 12/дванадесет/общински съветници и можем да
започнем заседанието. Г-н Кязим Алив отсъства от заседанието по
уважителни причини. Предлагам на Вашето внимание следният
проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Съгласуване на Договор за отдаване под наем на земеделска земя –
пасище, мера.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

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

3. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност
на община Опака през 2011г..
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

4. Докладна

записка относно: Определяне на второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити и приемане на бюджетните им
сметки за 2011г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Утвърждаване на общинска програма за
закрила на детето.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Обмяна на опит със сродна община по
въпросите на местното самоуправление и взаимодействието с
общинска администрация.
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ДОКЛ. АШИМ ОСМАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - ОПАКА

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

3

-

-

2

-

-

„Заедно
за
на
Община

Коалиция „Напредък”

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка – Съгласуване на Договор за отдаване
под наем на земеделска земя – пасище, мера.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и проекта за договор
Амил Кьосе –Член на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Предложеният Проект за договор от кмета на Община Опака,
с 2/два/ гласа „ЗА” го одобрява и предлага на ОбС да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Кьосе, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ОбС Опака одобрява
предложеният договор за отдаване под наем на земеделска земя –
пасище, мера.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
ДА

ДА
-

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев

ДА
ДА
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Ашим Хасанов Османов

Джошкун
Феимов

ДА

Сабриев

ДА

ДА
Шефки Али Шабан
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка от дневният ред - Информация за
готовността на общината за действие при възникване на бедствия и
аварии.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
информацията и предложението за решение.

Амил Кьосе –Член на ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Информацията за готовността на общината при бедствия и
аварии, с 2/два/ гласа „ЗА” я одобрява и предлага на ОбС да вземе
решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Кьосе, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Информация за готовността на общината за действие при
възникване на бедствия и аварии.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

3

-

-

2

-

-

Коалиция „Напредък”

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневният ред - Приемане на годишна
програма за развитие на читалищната дейност на община Опака през
2011г.
Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
програмата и предложението за решение.
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Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно самоуправление,
обществен ред, образование, култура, спорт етнически и
демографски въпроси, здравеопазване и социална политика”–
Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа и обсъди
докладната записка от кмета на община Опака, 3/три/ гласа „ЗА” я
одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Уважаеми колеги, г-н кмет, лесно се говори и се пишат програми.
Моят въпрос е : Тази година ще има ли празник на града? Миналата
година нямаше.
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – г-н Апти, миналата
година ситуацията беше такава. Знаете, че бюджетите ни бяха
чувствително намалени. Наложи се да спрем някои дейности за
определено време, за да се поместим в бюджета си. Наложи се да
освободя около 40 човека и да ги пратя на борсата и поради тази
причина нямаше организирани тържества. Тази година празник ще
има от сега се работи по този въпрос.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Има ли други? …
Няма желаещи да вземат отношение, предлагам Ви да гласуваме
следното
РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 1 и ал. 2
от Закона за народните читалища, ОбС Опака приема годишна
програма за развитие на читалищната дейност на община Опака през
2011г.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

3

-

-

2

-

-

Коалиция „Напредък”

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити и приемане на бюджетните им сметки за 2011г.
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Г-н Лютфи 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 одобрява предложеното в
докладната записка решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
… Няма изказвания, предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 393
I. ОбС Опака на основание чл.28, ал.1 от Закона за общинския
бюджет, считано от 01.01.20011 г.:
1. Определя за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити:
1.1. Дейност „Целодневни детски градини” с ръководител Феим
Юсменов Феимов – Гл. експерт „Образование, култура и демографски
въпроси”
2. Определя за второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити, прилагащи системата на делегирани бюджети:
2.1 СОУ „В. Левски” гр. Опака с Директор Борислав Борисов
2.2 ОУ „В. Левски” с. Крепча с Директор Седат Мехмедов
2.3 ОУ „Алеко Константинов” с. Г. Градище с Директор
Джошкун Феимов
3. Приема бюджетните сметки на второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити, прилагащи системата на делегирани бюджети,
както следва:
3.1. СОУ „В. Левски” гр. Опака:
По прихода – 521 831 лв.
в т.ч.:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер
на 512 953 лв.
Преходен остатък в размер на 6 766 лв.
Приходи от наеми на земя – 1 647 лв.
Приходи от дарения – 465 лв.
По разхода – 521 831 лв.
3.2. ОУ „В. Левски” с. Крепча:
По прихода – 267 064 лв.
в т.ч.:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер
на 243 999 лв.
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Преходен остатък в размер на 23 065 лв.
По разхода – 267 064 лв.
3.3. ОУ „Алеко Константинов” с. Г. Градище:
По прихода – 149 375 лв.
в т.ч.:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер
на 138 755 лв.
Преходен остатък в размер на 4 910 лв.
Дофинансиране – 5 710 лв.
По разхода – 149 375 лв.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

ДА
ДА
-

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА
ДА

ДА

ДА

ДА
Шефки Али Шабан
С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 5-та точка от дневния ред - Докладна записка
относно: Утвърждаване на общинска програма за закрила на детето

Г-н Лютфи Реянов – кмет на Община Опака, зачита
докладната записка и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно самоуправление,
обществен ред, образование, култура, спорт етнически и
демографски въпроси, здравеопазване и социална политика”–
Уважаеми колеги, на свое заседание комисията разгледа и обсъди
докладната записка от кмета на община Опака, 3/три/ гласа „ЗА” я
одобрява и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
Джошкун Феимов – Коалиция „Напредък” – Уважаеми колеги,
предложената Програма е доста амбициозна. Ако дейностите,
заложени в нея се изпълнят ще доведе до едно по-добро поколение.
Това, което ме озадачава е, че са вменени задължения и към
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училищата и към общинска администрация. Заложено е въвеждането
на Електронна система за застрашени от отпадане ученици.
Средствата за внедряването на тази система са по Проект?! Аз работя в
сферата на образованието и нямам информация за подобен проект.
Другото е, че е заложена Кампания за борба с наднорменото тегло,
като отговорността за това е на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –
МКБППМН?! Този проблем не е във функциите, които изпълнява тази
комисия. Смятам, че програмата в частта си за отговорните лица
трябва да се прецизира.
Лютфи Реянов –Кмет на община Опака – Г-н Феимов е прав.
Това е Програма, която е разработена от Националната комисия. За
реализацията и ние периодично получаваме инструкции.
Предполагам, че и за напред ще е така. Не съм запознат с
подробности, но за напред взаимодействието между институциите ще
е по-тясно.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Има ли други? …
Няма изказвания, предлагам Ви да вземем следното
РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , ОбС Опака
Утвърждава Общинска програма за закрила на детето.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

3

-

-

1

-

1

Коалиция „Напредък”

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
решението се приема. Преминаваме към 6-та точка от дневният ред Докладна записка относно: Обмяна на опит със сродна община по
въпросите на местното самоуправление и взаимодействието с
общинска администрация.
Г-н Ашим Османов – Председател на ОбС Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
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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 – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК, имате думата
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака –
Въпросът ми е – От къде ще се вземат средствата, които ще бъдат
изхарчени? И защо ще присъства кмета на общината, зам.-кметовете и
кметовете на населени места?
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – г-н Апти, знаете,
че по закон на съветниците, които пътуват до Опака за заседания на
ОбС и за заседания на ПК се полагат пътни и дневни пари. Знаете, че
те не ползват тези пари а и ОбС има бюджет за своята издръжка от там
ще бъдат средствата.
Уважаеми колеги има ли други въпроси и изказвания … Няма
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:

Да бъде проведена обмяна на опит със сродна община по
въпросите на местното самоуправление и взаимодействието с
общинска администрация с участието на общинските съветници,
Кмета на Общината, заместник-кметовете и кметовете на населени
места.
Обмяната на опит да бъде проведена в рамките на четири дни
през месец март 2011г.
В залата присъстват 12 от общо 13 общински съветници.

ДПС
Коалиция
бъдещето
Опака”

„Заедно
за
на
Община

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7

-

-

2

1

-

2

-

-

Коалиция „Напредък”

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” и 1/един/ „ПРОТИВ” решението
се приема. Преминаваме към 7-ма точка от дневният ред - Изказвания,
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питания, становища и предложения на граждани. В деловодството на
ОбС Опака няма постъпили питания от граждани, имате думата …
Няма желаещи да вземат думата тогава

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ
НА ДНЕВНИЯ РЕД!
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА

АШИМ ОСМАНОВ

ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС
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