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 №19
от 17.10.2008год.
Днес 17.10.2008год. 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 Феим Апти, 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. Имаме
кворум и може да започнем заседанието.
Предлагам на Вашето внимание следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за приемане на

общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в
полза на местната общност
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

2. Приемане на Наредба за управление на общински пътища в
Община Опака
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената
система на територията на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Имате думата за изказвания и предложения по дневния ред. ....
Няма желаещи да вземат отношение тогава моля съгласните с така
предложения дневен ред да гласуват
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С 9/девет/ гласа “ЗА” се приема дневния ред.
Преминаваме към първа точка – Докладна записка ОТНОСНО:
Предложение за приемане на общински дълг за финансиране на
инвестиционни проекти в полза на местната общност. Давам думата
на г-н Реянов – Кмет на Община Опака.
Г-н Реянов – Кмета на Община Опака зачита докладната
записка и внася предварителни разяснения по нея, като обяснява,
че сроковете за усвояване на средствата по заложените проекти
са 2009-2013година.
/г-н Неделчо Неделчев от Коалиция “Напредък” влиза в
залата на заседанието/
Самет Есманов – председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” – Уважаеми съветници, ПК на
свое заседание разгледа и приема докладната записка относно
приемане на общински дълг за финансиране на инвестиционни
проекти в полза на местната общност.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря г-н
Есманов, уважаеми колеги, имате думата ... след като няма желаещи
да вземат отношение предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №128
I. ОбС Опака на основание чл.13 от Закона за общинския дълг
одобрява предложението на Кмета на общината за отпускане на
дългосрочен дълг по Приложение;
II. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.13 и
чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с
предложението на Кмета на общината за поемане на дългосрочен
дълг определя:
1. Максимален размер на
дългосрочен дълг за
финансиране на проектантски услуги във връзка с
горепосочените проекти – 90 000 лв.;
2. Валута на дълга – български лева;
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3. Вида на дълга съгласно съгл. чл.3 от Закона за
общинския дълг – дълг, поет с договор за общински
заем;
4. Начин на обезпечаване – ипотека на имущество – частна
общинска собственост;
5. Условията за погасяване – ежемесечни равни вноски за
главницата за срок от три години;
6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и др.:
 максимален лихвен процент – до 12%
 такса разглеждане на искане за кредит – до 50 лв.
еднократно
 такса обслужване – до 1.5% годишно от остатъка на
кредита
III. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА решава
обезпечението на общинския дълг да се извърши чрез ипотека на
следното имущество частна общинска собственост:
1. Апартамент към ДЖБ-1;
2. Апартамент към ДЖБ-2;
3. Сладкарница към ДЖБ-2;
4. Хижа „Трети март” с. Г. Абланово
IV. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
упълномощава Кмета на общината – Лютфи Реянов Рюстемов да
подпише Запис на заповед.
V. ОбС Опака, на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и
чл.17, ал. 3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на
общината да проведе процедура за избор на финансова
институция, която да осигури необходимото финансиране на
проекта.
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов
Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

-

-

ДА

-
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С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към втора точка от дневния ред – приемане на Наредба за
управление на общински пътища в Община Опака
Г-н Реянов – Кмета 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 предложената Наредба за управление на
общински пътища в Община Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Алиев. Уважаеми колеги, имате думата .... след, като няма
желаещи да се изкажат предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №129
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 18, ал. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата, Общински съвет Опака
приема Наредба за управление на общинските пътища
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С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към трета точка от дневния ред – приемане на Наредба за
изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Опака.
Г-н Реянов – Кмета на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Образование,
култура, спорт, здравеопазване, социална политика” – Уважаеми
съветници, ПК на свое заседание разгледа и одобри предложената
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Опака.
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Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Благодаря Ви гн Салимов. Уважаеми колеги, имате думата .... след, като няма
желаещи да се изкажат предлагам Ви да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ №130
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, Общински съвет Опака приема Наредба за
изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Опака.
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С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме
към четвърта точка от дневния ред - Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. Няма постъпили писменни
такива в деловодството на ОбС, но ако имате устни запитвания и
Кмета на Общината е в състояние да отговори сега моля .... Няма
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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