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 №15
от 29.08.2008год.
Днес 29.08.2008год. Общински съвет гр. Опака проведе поредното си
заседание в заседателната зала на читалище “Пробуда” гр. Опака.
При откриване на заседанието присъстваха 9/девет/ общински
съветника. Отсъстваха г-н Феим Апти, г-н Амил Кьосе и г-н Цветан Керев
от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” и г-н Неделчо
Неделчев от Коалиция “Напредък”.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 9/девет/ общински съветника. Отсъстват г-н Цветан
Керев и г-н Амил Кьосе от Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака”, г-н Неделчо Неделчев от Коалиция “Напредък” по уважителни
причини, по неуважителни причини отсъства г-н Феим Апти от Коалиция
“Заедно за бъдещето на Община Опака”. Имаме кворум и може да
започнем заседанието. Предлагам на вашето внимание следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Наредба за упражняване правата на собственост на община Опака в
търговските дружества с общинско участие в капитала.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

2. Информация за организацията на учебната 2008/2009г. в училищата
и ЦДГ на територията на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Докладна записка от Кмета на Община Опака
ОТНОСНО: Участие на Община Опака в Проект Младежки
парламент “Младите хора на Опака за гражданско
образование, личностно развитие и социална интеграция”,
финансиран по Програма ФАР.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Няма постъпили писменни питания или предложения от граждани, но
точката е включена в дневния ред.
Колеги, имате думата ... няма желаещи да вземат думата, нека да
преминем към гласуване на така предложения дневен ред.
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С 9/девет/ гласа “ЗА” дневния ред се приема. Преминаваме към
първа точка от дневния ред – Наредба за упражняване правата на
собственост на община Опака в търговските дружества с общинско
участие в капитала.
Г-н Мехидин Кадиров – заместник-кмет на Община Опака
зачита докладната записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Устройство на територията,
пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване” – Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание разгледа и одобри докладната записка и
предложената Наредба и предлага на ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Алиев. Уважаеми колеги, имате думата .... след, като няма желаещи да се
изкажат предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №113
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 51, ал. 5 от ЗОС, ОбС
Опака Приема Наредба за упражняване правата на собственост на община
Опака в търговските дружества с общинско участие в капитала.
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С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към втора
точка от дневния ред - Информация за организацията на учебната
2008/2009г. в училищата и ЦДГ на територията на Община Опака.
Г-н Кръстьо Якимов – главен експерт “Образование” зачита
информацията.
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование, култура,
спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми съветници, ПК на
свое заседание разгледа и одобри предложената Информация за
организацията на учебната 2008/2009г. в училищата и ЦДГ на територията
на Община Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Салимов, уважаеми колеги, имате думата ...
Г-н Джошкун Феимов – Коалиция “Напредък” – уважаеми колеги,
като Директор на училище Ви уверявам, че информацията е точна, всичко
е нормално.
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По първа точка имам питане, на което моля кмета на Община Опака
да ми отговори на следващо заседание, а именно във връзка с приетата
Наредба, Община Опака няма ли участие във ВиК Дунав.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака –
Благодаря Ви г-н Феимов. Уважаеми колеги, чухте информацията,
чухте и становището на ПК имате думата ... След като няма желаещи да
вземат думата предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №114
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема
Информация за организацията на учебната 2008/2009г. в училищата и ЦДГ
на територията на Община Опака.
ДПС
Коалиция „Заедно за бъдещето
на Община Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
-

-

-

-

-

1
С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към 3-та
точка от дневния ред -Докладна записка от Кмета на Община Опака
ОТНОСНО: Участие на Община Опака в Проект Младежки парламент
“Младите хора на Опака за гражданско образование, личностно развитие и
социална интеграция”, финансиран по Програма ФАР.
Г-н Мехидин Кадиров – заместник-кмет на Община Опака
зачита докладната записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на свое
заседание разгледа и одобри докладната записка относно Участие на
Община Опака в Проект Младежки парламент “Младите хора на Опака за
гражданско образование, личностно развитие и социална интеграция”,
финансиран по Програма ФАР.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви г-н
Есманов. Уважаеми колеги, докладната записка, чухте и становището на
ПК имате думата ... след, като няма въпроси предлагам Ви да гласуваме
следното
РЕШЕНИЕ №115

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 14 от
ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака
РЕШИ:
1.

Дава съгласие Община Опака да участва като партньор в Проект
Младежки парламент “Младите хора на Опака за гражданско
образование, личностно развитие и социална интеграция”,
финансиран по Програма ФАР РЕФ № Phare BG 2006/018-164.01.01
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“Развитие на гражданското общество” – компонент 3-Проекти с
местен обхват, насочени към целеви общини;
2. Да бъде заложено в Бюджет 2009г. 10% съфинансиране на Проекта;
3.
ДА
ДА
Ашим Хасанов Османов
Самет Османов Есманов
ДА
Серхат Феимов Салимов
Феим Мехмед Апти
ДА
Абдрахим
Юсменов
Цветан Цонев Керев
Абдрахимов
ДА
Басри Хюсеинов Хасанов
Амил Алим Кьосе
ДА
Кязим Кадиров Алиев
Неделчо
Йосифов
Неделчев
ДА
ДА
Абибула Фейзула Сейфула
Джошкун
Сабриев
Феимов
ДА
Шефки Али Шабан
С 9/девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме към
последната точка от днешния дневни ред - Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. Кмета на Общината отсъства, но
заместник-кмета присъства на заседанието. В началото на заседанието
обявих, че няма постъпили писменни питания, но ако имате устни
запитвания и г-н Кадиров може да Ви отговори в момента, моля ... Няма
отправени въпроси.
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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