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 № 67

от 25.05.2011г.

Днес 25.05.2011г. 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 Кязим Алиев от ДПС и г-н Цветан Керев от
Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” – по уважителни
причини.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 11/единадесет/общински съветници и можем да
започнем заседанието. Г-н Алиев и г-н Керев отсъстват от заседанието
по уважителни причини. Имаме кворум и можем да проведем
заседанието. Предлагам на Вашето внимание следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне на максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

2. Информация във връзка с Програма за управление
отпадъците на територията на община Опака през 2010г.

на

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

3. Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост
между община Опака и юридически лица.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
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С 11/единадесет/ гласа “ЗА” дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка – Докладна записка относно: Определяне
на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег.
Г-н Бахар Юсменов заместник–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 – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 408
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5
от Закона за автомобилните превози, ОбС Опака приема максимални
цени за извършване на таксиметрови услуги на територията на Община
Опака както следва:
дневна тарифа за изминат един километър – 1.00 лев
нощна тарифа за изминат един километър - 1.00 лев.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
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Коалиция „Напредък”

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка – Информация във връзка с Програма за
управление на отпадъците на територията на община Опака през
2010г.
2

Г-н Бахар Юсменов заместник–кмет на Община Опака, зачита
Информацията 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
Предложената информация, 3/три/ гласа „ЗА” я одобрява и предлага
на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Салимов, колеги имате думата … Няма желаещи да вземат думата
предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема
Информация във връзка с Програмата за управление на отпадъците
на територията на община Опака.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
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Коалиция „Напредък”

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневният ред - Докладна записка
относно: Прекратяване на съсобственост между община Опака и
юридически лица.
Г-н Бахар Юсменов заместник–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 съвместно с ПК по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” проведе заседание, на което с 4 гласа “ЗА” взе
следното решение: Комисията одобрява предложеното в докладната
записка решение.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, колеги имате думата …
Феим Апти –Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” –
Уважаеми колеги, предлагам решенията, които ще гласуваме да бъдат
две, а не едно, както е предложено в докладната записка. Първото
решение да гласи, че ОбС Опака дава съгласие да прекрати
съсобствеността на общината с юридическото лице. Второто решение
да определи начина, по който да бъде направено това.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гнАпти, колеги имате ли други предложения или въроси? … Няма
желаещи да вземат думата предлагам Ви да гласуваме предложението
на г-н Апти.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
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С 11/единадесет/ гласа “ЗА” предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на следните:
РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет
гр.Опака възлага на Кмета на общината да прекрати съсобственост с
ПК”СТИЛ” с.Гърчиново, собственик на поземлен имот от 660 кв.м. с
кадастрален номер 240, кв.34 заедно с построената в него Фурна,
съгласно Нотариален акт за право на собственост върху недвижим
имот по обстоятелствена проверка №21, том ІІІ, рег.№1529, дело №451
от 2003 г. в УПИ ІІІ-240 с АОС №807/11.04.2011г. и УПИ ІV-240 с АОС
№808/11.04.2011г., кв.34 по регулационния план на с.Гърчиново.
В залата присъстват 11 от общо 13 общински съветници.
Абибула Фейзула Сейфула
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов

ДА
ДА
ДА

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА
ДА
-

ДА

Амил Алим Кьосе

ДА
4

Кязим Кадиров Алиев

-

Ашим Хасанов Османов

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Неделчо
Неделчев
Джошкун
Феимов

Йосифов

ДА

Сабриев

ДА

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 411
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 36,
ал. 1, т.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1, т. 1, ал.3 и чл.50 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр.Опака възлага на Кмета на общината
да прекрати съсобствеността с ПК”СТИЛ” с. Гърчиново, като извърши
продажба на частта на общината, представляваща прилежащ терен в
УПИ ІV-240 с АОС №808/11.04.2011г. с площ 275 кв.м., за сумата в
размер на 990,00 лв./деветстотин и деветдесет лв./. Одобрява
направените пазарни оценки от лицензиран оценител.
В залата присъстват 11 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
НЕ
-

ДА
-

ДА
ДА

Ашим Хасанов Османов

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

С 10/десет/ гласа “ДА” и 1/един/глас „НЕ” решението се
приема. Преминаваме към 4-та точка от дневният ред - Изказвания,
питания, становища и предложения на граждани. Няма постъпили
писмени такива в деловодството на ОбС, но ако имате въпроси, на
които г-н Юсменов може да отговори в момента имате думата ….
Феим Апти–Коалиция „Заедно за бъдещето на община Опака” –
Уважаеми г-н Юсменов, имам въпрос, който ми беше поставен от
гражданите в Опака. Защо е махнато осветителното тяло от площада в
Опака?
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Бахар Юсменов – зам.-кмет на община Опака – Г-н Апти, нямам
информация по този въпрос, но ще събера информация и ще ви
отговоря.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Юсменов, уважаеми колеги имате ли други въпроси? … Няма други
въпроси.

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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