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 №12
от 20.06.2008год.
Днес 20.06.2008год. Общински съвет гр. Опака проведе поредното си
заседание в заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При
откриване на заседанието от Председателя на ОбС Опака, присъстваха
9/девет/ общински съветника. Отсъстваха г-н Цветан Керев от Коалиция
“Заедно за бъдещето на Община Опака”, г-н Неделчо Неделчев от
Коалиция “Напредък”, г-н Серхат Салимов и г-н Кязим Алиев от ДПС.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 9/девет/ общински съветника. Отсъстват г-н Цветан
Керев от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака”, г-н Неделчо
Неделчев от Коалиция “Напредък” по неуважителни причини и г-н Серхат
Салимов и г-н Кязим Алиев от ДПС по уважителни причини. Имаме
кворум и може да започнем заседанието. Предлагам на вашето внимание
следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Програма за работа на ОбС Опака за второто полугодие на 2008г.
ДОКЛ. А ОСМАНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС
ОПАКА

2. Приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и
чистотата на населените места на територията на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето.
ДОКЛ.
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”ГР.
ПОПОВО

4. Числеността на общинска администрация, считано от 01.07.2008г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Докладни записки:
• ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинско жилище;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

• ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинско жилище;
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

• ОТНОСНО: Обсъждане и учредяване право на строеж на обект

“Автомивка”.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА
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• Обмяна на опит със сродна община по въпросите на местното

самоуправление
администрация.

и

взаимодействието

с

общинска

ДОКЛ. А ОСМАНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС
ОПАКА

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, имате думата ... няма желаещи да вземат думата, нека да
преминем към гласуване на така предложения дневен ред.
ДПС
Коалиция „Заедно за бъдещето
на Община Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6
2

-

-

-

-

1

-

-

С 9/девет/ гласа “ЗА” дневния ред се приема. Преминаваме към
първа точка от дневния ред – Програмата за работа на ОбС Опака през
второто полугодие на 2008год.
Г-н Османов – Председател ОбС Опака зачита проекта за програмата
за работа на ОбС Опака. ... Уважаеми колеги, това е предложената
програма, имате думата ...
Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” – Уважаеми колеги,
имам предложение във връзка с така предложената програма. За месец
август, като втора точка е включено утвърждаването на маломерни и слети
паралелки в училищата. Училищата на територията на Община Опака вече
са с делегирани бюджети и необходимостта ОбС да утвърждава
функционирането на такива паралелки отпада. Право на всеки директор на
училище е да прецени дали в рамките на бюджета на училището може да
си позволи да поддържа такива паралелки. Поради тези причини предлагам
точката да бъде “Организация на учебната 2008/2009г.” и да докладват
директорите на училища.
Самет Есманов – член на ПК по “Образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа и одобри докладната записка и предлага на ОбС Опака
да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов. Уважаеми колеги, има предложение от г-н Джошкун Феимов
точка втора на заседанието на ОбС Опака през месец август 2008г. да бъде
“Организация на учебната 2008/2009г.” и да докладват директорите на
училища. Моля съгласните с така направеното предложение да гласуват.
ДПС
Коалиция „Заедно за бъдещето
на Община Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6
2

-

-

-

-

1

-

-

2

С 9/девет/ гласа “ЗА” предложението се приема. Има ли други
предложения? ... След като няма предлагам Ви да гласуваме Програмата за
работа на ОбС Опака за второто полугодие на 2008г. с предложеното
изменение. Моля да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака приема Програма
за работата на ОбС Опака през второто полугодие на 2008г.
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОбС ОПАКА ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА
2008г.

Месец юли
1. Отчет за работата на ОбС през първото полугодие на 2008г
ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

2. Отчет за изпълнените и неизпълнените решения на ОбС Опака през
първото полугодие на 2008г.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

3. Отчет за командировъчните разходи на Кмета на Общината и
Председателя на ОбС за второто тримесечие на 2008г.
ДОКЛ.
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ”ФСДУС”

НА

4. Текущи.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Месец август
1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на
Община Опака за първото шестмесечие на 2008г.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

2. “Организация на учебната 2008/2009г.”
ДОКЛ.
ДИРЕКТОРИТЕ
УЧИЛИЩА

НА

3. Информация на готовността на училищата и ЦДГ за започване на
новата учебна година.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

4. Текущи.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Месец септември
1. Информация за оперативната обстановка на територията на Община
Опака.
ДОКЛ. НАЧАЛНИК НА ПУ

2. Отчет за дейността на читалищата в Община Опака.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

3. Текущи.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Месец октомври
1. Информация за готовността на училищата и детските градини за
есенно-зимния сезон.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

2. Информация за готовността на социалните заведения за – ДСХ и
ДСП за есенно-зимния сезон.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

3. Отчет за командировъчните разходи на Кмета на Общината и
Председателя на ОбС за второто тримесечие на 2008г.
ДОКЛ.
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ”ФСДУС”

НА

4. Текущи.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Месец ноември
1. Отчет за изпълнените проекти и дейности по плана за развитие на
Община Опака за периода 2007-2013г.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

2. Текущи.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Месец декември
1. Приемане Програма за работата на ОбС Опака за първото полугодие
на 2009г.
ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

2. Отчет за приходите от наеми и продажба на движимо и недвижимо
имущество.
ДОКЛ. КМЕТА НА ОБЩИНАТА

3. Текущи.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
ДПС
Коалиция „Заедно за бъдещето
на Община Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6
2

-

-

-

-

1
С 9 /девет/ гласа решението се приема. Давам думата на г-н Кьосе ...
Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” –
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Председател, ... Във връзка с делегирането
на бюджетите на училищата имам един въпрос. Какво ще се случи ако
директорите на училища не разчетат оптимално средствата си и се окаже,
че няколко месеца преди края на годината са изхарчили бюджета си и
нямат средства?
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – директорите трябва да
разполагат и с мениджърски качества, за да управляват максимално добре
4

средствата на повереното им училище. Ако с неразумни действия директор
на училище доведе училището до финансов спад се освобождава
директора, а и аз като Кмет на Общината и първостепенен разпоредител
упражнявам контрол върху изразходването на средствата. Директорите на
училища внасят тримесечни и шестмесечни отчени за бюджета си, така, че
има контрол.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов. Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред Приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на
населените места на територията на Община Опака. Давам думата на г-н
Реянов.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната записка
и предложението за решение.
Самет Есманов – член на ПК по “Устройство на територията, пътна
селищна мрежа, околна среда и благоустрояване”- Уважаеми колеги, на
свое заседание ПК разгледа предложената от Кмета на Община Опака
Наредба, одобри я и предлага ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов. Уважаеми колеги, чухте докладната записка, чухте и
становището на ПК имате думата ... След като няма желаещи да вземат
думата предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 96
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака приема Наредба №
1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на
територията на Община Опака, с което отменя действащата до сега
Наредба № 1 на ОбС Опака, приета с Решение № 219 по Протокол №
23/11.05.2005г.
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 3-та
точка от дневния ред - Утвърждаване на Общинска програма за закрила на
детето. Давам думата на г-жа Неджиля Исметова – представител на
Дирекция “Социално подпомагане”
Г-жа Исметова зачита докладната записка и представя
Програмата за закрила на детето.
Самет Есманов – член на ПК по “Образование, култура, спорт,
здравеопазване, социална политика” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа и одобри предложената от Дирекция “Социално
подпомагане” Програма и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов. Уважаеми колеги, чухте Програмата за закрила не детето, чухте и
становището на ПК имате думата ...
Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” – Уважаеми колеги,
материята е близка до това, с което аз се занимавам и бих искал да взема
отношение. Първо искам да кажа, че така предложената Програма е доста
амбициозна и обхваща цялата област от проблеми.
Младите хора работят извън общината и се връщат веднъж месечно.
По време на отсъствието им за децата се грижат баби и дядовци, но
контрола, който те оказват върху децата е неефективен. Предлагам, ако е
възможно да се назначи психолог в общината, който да подпомага
дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните-МКБППМН и да бъде неин член.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака –Не съм подготвен да
отговоря на този въпрос, но мисля, че ако и общината има психолог
функциите ни ще се припокрият с тези на Дирекцията. За следващата
финансова година е възможно да се обмисли този вариант като експертно
лице да бъде ангажиран и психолог.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Има ли други
въпроси? ... Няма. Предлагам Ви да гласуваме
РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за защита на детето, ОбС Опака приема “Общинска
програма за закрила на детето” по приложение.
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 - Числеността на общинска администрация, считано
от 01.07.2008г.
Г-н Реянов – кмет на Община Опака зачита докладната записка
и обяснява причината наложила необходимостта от промяна на
числеността на персонала в общинска администрация.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба”- Уважаеми колеги, ПК на свое заседание
разгледа и обсъди докладната записка и с 3/три/гласа “ЗА” я одобри и
предлага ОбС да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, чухте докладната записка и обяснението от Кмета на
Общината, чухте и становището на ПК, имате думата ...
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Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” –
Уважаеми колеги, става дума за структурата на ОА. Казахте, че се налагат
съкращения ... Две бройки щели да се финансират от местните приходи а
за това не трябва ли да се увеличат данъците? ... И друго съкращавате
местни специалисти. Защо не съкращавате приходящите, за да не
изплащате пътни разходи? ...
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – г-н Апти, ако бяхте
обърнали внимание на докладната записка щяхте да видите, че от 4 бройки
– финансирани с местни приходи бройките падат на две и не виждам
причина да се завишават разходите за издръжка и да се увеличават
данъците. Средствата са разчетени оптимално.
Защо съкращавам хора от Опака? ... не е вярно това, което казвате, а
и само хора от Опака ли имат право да работят в ОА? Не мислите ли, че
щом населението на Община Опака ми е гласувало доверието си и ме е
избрало за Кмет вярва в преценката ми? Всеки ръководител има право да
си избере екип, на който има доверие и с който може да работи. Мисля, че
екипа с който работя сега е такъв.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Реянов, уважаеми съветници предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, &3 от ЗДБРБ за 2008г,
ПМС № 122/02.06.2008г. и ФО-35/09.06.2008г., Общински съвет гр. Опака
променя свое Решение № 92/29.05.2008г., като одобрява, считано от
01.07.2008г.:
• Щатната численост на персонала в “Общинска администрация”
– 40бр. В т.ч.:
- 38бр. Финансирани с държавна субсидия;
- 2бр. Финансирани с местни приходи;
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 – Докладни записки. Първите две докладни записки
са относно отдаване под наем на общинско жилище. Давам думата на г-н
Реянов.
Г-н Реянов зачита двете докладни записки и предложенията за
решения.
Самет Есманов – член на ПК по “Устройство на територията, пътна
селищна мрежа, околна среда и благоустрояване” – Уважаеми колеги, ПК
на свое заседание разгледа и одобри докладните записки относно отдаване
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под наем на общински жилища и предлага на ОбС Опака да вземе
решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, уважаеми съветници имате думата ... няма желаещи да се изкажат
... предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 99
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 45а, ал. 3 от ЗОС и
чл. 45 от Наредбата за управление и разпореждане с общински жилища,
ОбС Опака
РЕШИ:

Възлага на Кмета на Община Опака да открие процедура за отдаване
под наем чрез търг на общинско жилище/къщичка/ в с. Крепча с площ
45м2, срещу месечен наем в размер на 0.62лв/м2 за срок от 5/пет/ години.
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

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

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Сега да гласуваме и
следното
РЕШЕНИЕ № 100
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 45а, ал. 3 от ЗОС и
чл. 22 от Наредбата за управление и разпореждане с общински жилища,
ОбС Опака
РЕШИ:

Възлага на Кмета на Община Опака са сключи договор за наем за
срок от 5/пет/ години с Кръстьо Стойков Якимов – служител в ОА,
настанен в общинско жилище ДЖБ 1 гр. Опака.
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА
ДА
ДА
-

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

ДА
ДА
ДА
-
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Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Джошкун
Феимов

Сабриев

ДА

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
следващата докладна записка относно Учредяване право на строеж на
обект “Автомивка”
Г-н Реянов зачита докладната записка и предложението за
решение.
Самет Есманов – член на ПК по “Устройство на територията, пътна
селищна мрежа, околна среда и благоустрояване” – Уважаеми колеги, ПК
на свое заседание разгледа и одобри докладната записка относно
учредяване право на строеж на обект “Автомивка” и предлага ОбС Опака
да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов, уважаеми съветници имате думата ... няма желаещи да се изкажат
... гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 101
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл.
45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОбС Опака
РЕШИ:

Да се учреди право на строеж на обекат”Автомивка” върху
общински терен от 27 м2 в УПИ VIII-296, кв. 44 по плана на гр. Опака с
АОС №170/21.05.2003г, чрез провеждане на търг, след направена оценка от
лицензиран оценител.
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

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

С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
следващата докладна записка относно Обмяна на опит със сродна община
по въпросите на местното самоуправление и взаимодействието с общинска
администрация.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба”- Уважаеми колеги, ПК на свое заседание
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разгледа и обсъди докладната записка и с 3/три/гласа “ЗА” я одобри и
предлага ОбС да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, чухте докладната записка и становището на ПК, имате
думата ... след като няма желаещи да вземат думата предлагам Ви да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 102
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 Общинките съветници, Кмета на Общината,
заместник-кметовете и кметовете на населени места.
Обмяната на опит да бъде проведена в рамките на пет дни през месец
юли 2008г. с община Бяла, област Варна.
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
последната точка от днешния дневни ред - Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. Няма внесени писменни питания
към Кмета на Общината, но ако имате устни запитвания и Кмета има
възможност да Ви отговори веднага имате думата ... Няма отправени
питания.
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА
ДНЕВНИЯ РЕД!
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО.

ТЕХН. СЪТРУДНИК:

/Хр. Деркозлиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ашим Османов/
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