ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Г Р. О П А К А

гр. Опака, ул. „Съединение” №3, тел.06039/24 21, факс 06039/24 21, e-mail: obstinaopaka@abv.bg

П Р О Т О К О Л №14
От 28.07.2008г.
Днес 28.07.2008г. ОбС гр. Опака проведе поредното си заседание в
Пленарната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване на
заседанието присъстваха зам. кмета на Общината – г-н Мехидин Кадиров,
кметовете на населени места, 12 общински съветника, като отсъства г-н
Неделчо Неделчев – Коалиция „Напредък”.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Опака – Уважаеми г-н зам.
кмет, уважаеми кметове, общински съветници, уважаеми радиослушатели.
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от
ПОДОбСНКВОА откривам заседанието на ОбС Опака. В залата
присъстват 12 общински съветника, имаме кворум и можем да започнем.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за
Дневен ред:
1. Отчет за работата на ОбС Опака за първото полугодие на 2008
година.
ДОКЛ. А. ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС
ОПАКА

2. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Опака за първото
полугодие на 2008г.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

3. Приемане на уточнения годишен план на бюджета на Община Опака
към 30.06.2008г. и отчета за неговото изпълнение.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

4. Актуализация на бюджет 2008г.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

5. Програма за овладяване на популацията и трайно решаване на
проблема с безстопанствените кучета на територията на Община
Опака 2008-2011г.
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладни записки:
• ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински жилище в ДЖБ2 в гр. Опака;
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

• ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за наем на
общински недвижим имот;
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА
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• ОТНОСНО: Одобряване на командировъчните разходи на
Кмета на Община Опака
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

7. Изказвания питания, становища и предложения на граждани.
Има ли желаещи да се изкажат по така предложения дневен ред … След
като няма предлагам да гласуваме:
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДПС
8
Коалиция „Заедно за 3
бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”
1

С 12 гласа „за” дневният ред се приема. Преминаваме към първа
точка от дневния ред – Отчет за работата на ОбС Опака за първото
полугодие на 2008г.
Г-н Ашим Османов зачита отчета за работата на ОбС Опака.
Серхат Салимов – председател на ПК по „Образование, култура,
спорт,здравеопазване и социална политика” – Уважаеми общински
съветници, ПК на свое заседание на 25.07.2008г. с З гласа „за” взе
следното становище: приема отчета за работата на ОбС Опака за
първото полугодие на 2008г.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Уважаеми съветници,
чухте становището на ПК, имате думата … След като няма, предлагам
да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №105
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА ОбС- Опака
приема отчет за работата на ОбС през първото полугодие на 2008 г.
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДПС
8
Коалиция „Заедно за 3
бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”
1

С 12 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” решението се приема.
Преминаваме към втора точка от дневния ред – Отчет за изпълнение на
решенията на ОбС Опака за първото полугодие на 2008 г.
Г-н Мехидин Кадиров – Зам. Кмет на Община Опака зачита отчета и
предложението за решение.
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Самет Османов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание на 25.07.2008г. с З гласа „за” одобрява предложения отчет за
изпълнение на решенията на ОбС – Опака за първото полугодие на
2008г.
Излизат г-н Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака” и г-н Амил Кьосе - Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака”.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на ПК имате думата … След като няма, предлагам да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №106
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА ОбС – Опака приема
отчета за изпълнение и информация за решенията, които са в процес на
изпълнение през първото тримесечие на 2008г.
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДПС
8
Коалиция „Заедно за 1
бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”
1

С 10 гласа „за” решението се приема. Преминаваме към трета точка
от дневния ред – Приемане на уточнения годишен план на бюджета на
Община Опака към 30.06.2008г. и отчета за неговото изпълнение.
Г-ца Байсе Хасанова – директор на Дирекция „ОА” зачита
докладната записка и предложението за решение.
Излиза г-н Цветан Керев - Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака”. Влиза г-н Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на
Община Опака”.
Самет Османов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание на 25.07.2008г. с З гласа „за” приема уточнения годишен план
на бюджета на Община Опака към 30.06.2008г. и отчета за неговото
изпълнение.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Чухте становището на ПК
имате думата …
Джошкун Феимов – Коалиция Напредък” – Уважаеми колеги
общински съветници, уважаеми кметове и радиослушатели. В
Общинска администрация Опака процентът на събираемост на местните
приходи не е много голям, т.е. не е над 50%. Интересува ме какво ще
предприеме администрацията, за да може да има пълна събираемост –
100% на местните приходи?
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Байсе Хасанова – директор на Дирекция „ОА” – Преди известно
време Общински съвет Опака прие Програма за ограничаване на
структурния дефицит и план за изпълнението й, в която са заложени
мерки за увеличаване процента на събираемост на местните приходи.
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на Община Опака”
– Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н зам. Кмет
интересува ме какво ще се направи за развитието на гр. Опака със
събраните местни приходи?
Ашим Османов – Председател на ОбС – Този въпрос не касае тази
докладна записка. Други питания … След като няма, предлагам да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №107
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ и във
връзка с чл.55, ал.1 от Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, ОбС – Опака приема:
1. Уточнения план на бюджета на Община Опака към 30.06.2008г.
2. Уточнения план на бюджета на Община Опака към 30.06.2008г. и
отчета за неговото изпълнение по разхода разпределени по
функции, дейности и видове разходи (съгласно прил.2)
Ашим Хасанов Османов
Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев
Абибула Фейзула Сейфула
Шефки Али Шабан

да
да
да

Самет Османов Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

да
не
-

да
да
да
да

Амил Алим Кьосе
Неделчо Йосифов Неделчев Джошкун Сабриев Феимов да

С 9 гласа „за” и 1 „против” решението се приема. Преминаваме към
четвърта точка от дневния ред – Актуализация на бюджет 2008г.
Г-ца Байсе Хасанова – директор на Дирекция „ОА” зачита
докладната записка и предложението за решение.
Самет Османов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание на 25.07.2008г. разгледа докладната записка и с З гласа „за”
одобрява актуализацията на бюджет 2008г. и предлага на ОбС да вземе
решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на ПК имате думата … След като няма, предлагам да
гласуваме следното
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РЕШЕНИЕ №108
На основание чл. 21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.45, ал.1 и ал.2
от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и чл.26, ал.1 и ал.2 от ПМС №15/01.02.2008г. ОбС-Опака
актуализира бюджет 2008г. в разходната част по дейности и параграфи
(съгласно приложението)
Ашим Хасанов Османов
да
Самет Османов Есманов
да
Серхат Феимов Салимов
да
Феим Мехмед Апти
да
Абдрахим
Юсменов да
Цветан Цонев Керев
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
да
Амил Алим Кьосе
Кязим Кадиров Алиев
да
Неделчо Йосифов Неделчев Абибула Фейзула Сейфула
да
Джошкун Сабриев Феимов да
Шефки Али Шабан
да
С 10 гласа „за” решението се приема. Преминаваме към пета точка
от дневния ред – Програма за овладяване на популацията и трайно
решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на
Община Опака 2008-2011г.
Г-н Мехидин Кадиров – Зам. Кмет на Община Опака зачита докладната
записка, предложението за решение и програмата.
Кязим Алиев – председател на ПК по „Устройство на територията,
пътна селищна мрежа, околна среда и благоустрояване” - Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание на 25.07.2008г. разгледа докладната
записка и с З гласа „за” приема Програмата за овладяване на популацията
и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията
на Община Опака 2008-2011г.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Имате думата за мнения,
предложения …
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на Община Опака” –
Програмата е добре направена, но ме интересува прави ли се нещо в
момента с бездомните кучета и занапред какво ще се направи? Преди
години за тази цел направихме кучкарник, но виждам, че в момента не се
използва.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Тъй като бюджета за тази
годена е приет, нищо засега не може да се направи. В проектобюджета за
2009г. ще бъдат залегнати средства за реализацията на Програмата.
Джошкун Феимов – Коалиция Напредък” – Уважаеми колеги
общински съветници, уважаеми кметове и радиослушатели. Какво значи
„безстопанствено куче” и какво значи „домашно куче”? Нека да изясним
това не само за нас, а и за радиослушателите, защото ако едно куче не е
регистрирано в Общината, значи ли че е безстопанствено.
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Ашим Османов – Председател на ОбС – На следващото заседание г-н
Реянов ще отговори на този въпрос. Други мнения … След като няма,
предлагам ОбС да гласува следното
РЕШЕНИЕ №109
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС-Опака
приема Програма за овладяване на популацията и трайно решаване на
проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Опака
2008-2011г.
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДПС
8
Коалиция „Заедно за 1
бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”
1

С 10 гласа „за” решението се приема. Преминаваме към шеста точка от
дневния ред – докладна записка от Л. Реянов, относно: отдаване под наем на
общинско жилище в ДЖБ-2 в гр. Опака.
Г-н Мехидин Кадиров – Зам. Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – председател на ПК по „Устройство на територията,
пътна селищна мрежа, околна среда и благоустрояване” - Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание на 25.07.2008г. разгледа докладната записка
и с З гласа „за” приема предложението за отдаване под наем на общинско
жилище в ДЖБ-2 в гр. Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Имате думата ….
Феим Апти – Коалиция „Заедно за бъдещето на Община Опака” –
Предлагам да се отклони това предложение, тъй като този апартамент може
да се отдава под наем на идващи тук специалисти по Европейските фондове и
др. такива.
Джошкун Феимов – Коалиция Напредък” – Общинска администрация
Опака не е много богата на специалисти и това е единственото, което можем
да предложим на един специалист като дойде тук. Затова подкрепям
предложението на г-н Феим Апти и предлагам там, където пише „ за срок от
5 години” да бъде „за срок до 5 години”, тъй като винаги може да се сключи
договор за по-малък периода от време.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Други предложения … След
като няма предлагам да гласуваме предложението на г-н Апти за отклоняване
на предложението за отдаване под наем на общинско жилище в ДЖБ-2 в гр.
Опака.
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ
ДПС
8
Коалиция „Заедно за 1
6

бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

1

С 8 гласа „против”, 1 „за” и 1 „въздържал се” предложението на г-н Апти
не се приема. Моля, общинските съветници, които са съгласни с
предложението на г-н Джошкун Феимов нека да гласуват:
ЗА

ДПС
8
Коалиция „Заедно за
бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”
1

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1

С 9 гласа „за” и 1 „против” предложението на г-н Феимов се приема.
Предлагам ОбС да гласува следното
РЕШЕНИЕ №110
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.3 от ЗОС и чл.25 от
Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински
жилища ОбС-Опака възлага на Кмета на Община Опака да открие процедура
за отдаване под наем чрез търг на общинска жилище в ДЖБ-2 в гр. Опака с
площ 46 м2 срещу месечен наем в размер на 1,10 лв./кв.м. за срок до 5
години.
Ашим Хасанов Османов
да
Самет Османов Есманов
да
Серхат Феимов Салимов
да
Феим Мехмед Апти
не
Абдрахим
Юсменов да
Цветан Цонев Керев
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
да
Амил Алим Кьосе
Кязим Кадиров Алиев
да
Неделчо Йосифов Неделчев Абибула Фейзула Сейфула
да
Джошкун Сабриев Феимов да
Шефки Али Шабан
да
С 9 гласа „за” и 1 „против” решението се приема. Преминаваме към
следваща докладна записка от Л. Реянов, относно: Удължаване срока на
договор за наем на общински недвижим имот.
Г-н Мехидин Кадиров – Зам. Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – председател на ПК по „Устройство на територията,
пътна селищна мрежа, околна среда и благоустрояване” - Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание на 25.07.2008г. разгледа докладната записка
и с З гласа „за” приема удължаване срока на договор за наем на общински
недвижим имот.
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Ашим Османов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
становището на ПК имате думата … След като няма, предлагам да
гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №111
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от преходните и
заключителни разпоредби на ЗОС и §1 от преходните и заключителни
разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, стопанисване,
управление и разпореждане с общинско имущество, удължава срока на
договор от 28.05.2003г. (влязъл в сила от 01.07.2005г.) за отдаден под наем
общински недвижим имот (помещения) на ЕТ „Меди–мед-Медиха
Юсменова” за срок от 7 години, считано от 01.07.2008г.
Ашим Хасанов Османов
да
Самет Османов Есманов
да
Серхат Феимов Салимов
да
Феим Мехмед Апти
да
Абдрахим
Юсменов да
Цветан Цонев Керев
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
да
Амил Алим Кьосе
Кязим Кадиров Алиев
да
Неделчо Йосифов Неделчев Абибула Фейзула Сейфула
да
Джошкун Сабриев Феимов да
Шефки Али Шабан
да
С 10 гласа „за” решението се приема. Преминаваме към следваща
докладна записка от Л. Реянов, относно: одобряване на командировъчните
разходи на кмета на Община Опака.
Г-ца Байсе Хасанова – директор на Дирекция „ОА” зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Османов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание на 25.07.2008г. разгледа докладната записка и с З гласа „за”
одобрява командировъчните разходи на кмета на Община Опака за второто
тримесечие на 2008г.
Ашим Османов – Председател на ОбС – Имате думата …. След като
няма, предлагам да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №112
На основание чл. 8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.130 от ПОДОбСНКВОА, ОбС-Опака одобрява командировъчните разходи
на Кмета на Общината за периода от 01.04.2008г. до 360.06.2008г. в размер на
30 лв., както следва:
1. На 02.04.20008 г. до гр.София – внасяне на проект в МРРБ – 10 лв.
2. На 17.04.2008 г. до гр. София – среща в МОСВ – 10 лв.
3. На 08.05.2008 г. до гр. София – внасяне на проект в МОСВ – 10 лв.
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ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ДПС
8
Коалиция „Заедно за 1
бъдещето на Община
Опака”
Коалиция „Напредък”
1

С 10 гласа „за” решението се приема. Преминаваме към седма точка от
дневния ред – Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Няма постъпили писмени такива. Ако Вие имате нещо, имате думата
…..След като няма поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието
на ОбС – Опака!
Заседанието на ОбС гр. Опака приключи в 11:15 часа.

Техн.сътрудник:
/ М. Стойкова /

Председател ОбС:
/ А. Османов /
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