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 № 27
от 23.03.2009год.
Днес 23.03.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в
заседателната зала на читалище
“Пробуда” гр. Опака
При откриване на заседанието присъстваха всички
/тринадесет/ общински съветника
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми
колеги, в залата всички общински съветници. Имаме кворум и
можем за започнем заседанието.
Предлагам на Вашето внимание следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на читалищата в Община Опака за 2008г.
ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩА

2. Актуализация на Бюджета за 2009г. на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Определяне на числеността на дейности към общинска
администрация, считано от 01.03.2009г. и актуализация на
Бюджета.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Актуализация на списъка с длъжностите и лицата имащи
право на транспортни разходи, считано от 01.03.2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Докладни записки:
5.1. относно: Обявяване на имот в публична общинска
собственост.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.2. относно: Продажба на общинска собственост, чрез
публичен търг.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

предложения

на

1

Уважаеми, колеги има постъпило предложение от родители на
деца, посещаващи ЦДГ. Внесено е деловодството на ОбС след
предоставянето на материалите на съветниците.
Постъпили са и две докладни записки от Кмета на Община
Опака. Първата е относно: Кандидатстване за финансиране на
проект: “Ремонт В и К съоражения и реконструкция водопроводи в
Община Опака”, втората е относно: Определяне на основно месечно
възнаграждение на Кмет на Община Опака и Кмет на населено
място, считано от 01.01.2009г.
Предлагам Ви тези две докладни да бъдат включени в точка 5та Докладни записки, съответно като 5.3. и 5.4.
Колеги, това е моето предложение за дневен ред, имате думата
... Няма изказвания, предлагам Ви да гласуваме предложенията за
допълнение на дневния ред тогава. Моля съгласните с
предложенията за допълнение на дневния ред да гласуват.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
3

-

-

-

-

2

-

-

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” предложенията се приемат.
Гласуваме целият дневен ред, заедно с допълненията а именно:
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на читалищата в Община Опака за 2008г.
ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩА

2. Актуализация на Бюджета за 2009г. на Община Опака.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Определяне на числеността на дейности към общинска
администрация, считано от 01.03.2009г. и актуализация на
Бюджета.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Актуализация на списъка с длъжностите и лицата имащи
право на транспортни разходи, считано от 01.03.2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Докладни записки:
5.1. относно: Обявяване на имот в публична общинска
собственост.
2

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.2.

относно: Продажба на общинска собственост, чрез
публичен търг.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.3.

относно: Кандидатстване за финансиране на проект:
“Ремонт В и К съоражения и реконструкция
водопроводи в Община Опака”
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5.4.

относно:
Определяне
на
основно
месечно
възнаграждение на Кмет на Община Опака и Кмет на
населено място, считано от 01.01.2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

предложения

на

Моля съгласните с дневния ред да гласуват.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
3

-

-

-

-

2

-

-

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” дневния ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка - Отчет за дейността на читалищата в
Община Опака за 2008г. Давам думата на представителите на
читалищата в Община Опака да представят на ОбС Опака, своите
отчети.
Представителите на читалищата в Община Опака,
представят своите отчети пред ОбС. Няма представен отчет за
дейността на читалището в с. Крепча, тъй като към момента
тече процедура на пререгистрация на настоятелството.
Серхат Салимов – Председател на ПК по ““Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика” - Уважаеми съветници, ПК заседава на 20.03.2009г.
Присъстваха всички членове на комисията и след проведените
обсъждания ПК с 3 гласа “ЗА” приема отчетите на читалищата в
3

Община Опака, които са представили инаформация за дейността
си.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте отчетите, чухте и становището на ПК имате думата …
Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, този отчет е необходим, за да разбере
населението каква културна дейност се развива на територията на
Общината. Трябва да намрем начин да привлечем младежите да
работят в читалищата и да се развива дейността. Ще ми се във всяко
читалище да има човек на хонорар, който да се занимава с децата.
Предлагам при разпределението на средствата да се има в предвид
и това. Нека да се направи всичко възможно да се привлекат
младежите в читалищата.
Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, отчетите показват, че все пак се развива
някаква дейност в читалищата. Читалището в Крепча от години не
работи. Училището в Крепча вече е средищно – децата са там. Има
някакво движение там, но какво се случва няма отчетност.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми
съветници, бюджетите на читалищата се сформират от субсидия от
РБ и собствени средства. Контрол по изразходването на тези
средства се упражнява от читалищното настоятелство. Всяка година
аз определям комисия със заповед. Тази комисия, съвместнос
представители на читалищата прави разпределение на средствата.
След, като се разпределят обаче, всяко настоятелство решава как да
изразходи предоставените средства.
В Крепча ситуацията е ненормална …. Има наемател, за който
не се знае кога му изтича договора. Внесени са документи за
регистрация на ново настоятелство и се надявам нещата да поемат
хода си.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
има ли други …. Няма, тогава да глсуваме следното:
РЕШЕНИЕ № 183
На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема
отчета за дейността на читалищата в Община Опака за 2008г.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
3

-

-

-

-

2

-

4

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка - Актуализация на Бюджета за 2009г.
на Община Опака.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” - Уважаеми колеги, ПК заседава
на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след проведеното
гласуване комисията с 3 гласа “ЗА” взе следното становище:
Одобрява предложената актуализация на Бюджета за 2009г. На
Община Опака и предлага ОбС да вземе решение.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате думата
…след като нямате питания, предлагам Ви да гласуваме следното:
РЕШЕНИЕ № 184
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за
Общинския бюджет и чл. 41 от Нредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака, ОбС
Опака изменя бюджет 2009г. В приходната и разходната част както
следва:
1. Приходна част в държавни дейности:
№

ПАРАГРАФИ

БИЛО

СТАВА

1

24-05 ”Приходи от наеми на имущество”

0

600

2. Разходна част за държавни дейности:
Функция 3 “Образование”, Група 0 “Образование”, Дейност
322 “Общообразователни училища”
№

ПАРАГРАФИ

БИЛО

СТАВА

1

10-20 ”Разходи за външни услуги”

11 489

12 089

В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

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

ДА
ДА

ДА
ДА

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

ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

5

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Джошкун
Феимов

Сабриев

ДА

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневния ред - Определяне на
числеността на дейности към общинска администрация, считано от
01.03.2009г. и актуализация на Бюджета.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” - Уважаеми колеги, ПК заседава
на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след проведеното
гласуване комисията с 3 гласа “ЗА” взе следното становище:
Обобрява определената численост на дейности към общинска
администрация, считано от 01.03.2009г. и актуализацията на
Бюджета.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
Чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате
думата ... няма изказвания предлагам Ви да гласуваме следното:
РЕШЕНИЕ № 185
ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4,
ал. 3 от ПМС №46 от 26.02.2009г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности, определя числеността на персонала в
местните дейности от 01.03.2009г. както следва:
1. Дейност “Домашен социален патронаж” – 8бр.
2. Дейност “Други дейности по икономиката” – 5бр.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
3

-

-

-

-

2

-

-

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. Гласуваме
следващото предложение от Докладната записка, а именно:
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РЕШЕНИЕ № 186
ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18
от Закона за общинските бюджети и чл. 41 от Наредба за
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Опака, изменя Бюджет 2009 в разходната част както следва:
1. Разходна част в местни дейности:
Функция 5”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група
3”Програми, дейности и служби по социално осигуряване и
подпомагане”, Дейност 524”Домашен социален патронаж”
№

ПАРАГРАФИ

БИЛО

СТАВА

1

01-01“Заплати
на
персонала
по
трудови
правоотношения”
05-51”Осигурителни вноски от работодателя за ДОО”
05-60”Здравноосигурителни вноски от работодатели”
05-80”Вноски за ДЗПО”

31 100

28 630

3 728
1 492
440

3 466
1 373
371

2
3
4

2. Разходна част в местни дейности:
Фунция 8”Икономически дейности и услуги”, Група 6”Други
дейности по икономиката”, Дейност 898 ”Други дейности по
икономиката”
№

ПАРАГРАФИ

БИЛО

СТАВА

1

01-01“Заплати
на
персонала
по
трудови
правоотношения”
05-51”Осигурителни вноски от работодателя за ДОО”
05-60”Здравноосигурителни вноски от работодатели”
05-80”Вноски за ДЗПО”

15 360

17 830

1 960
736
100

2 222
855
169

2
3
4

В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
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

ДА
ДА

ДА

ДА
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С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 4-та точка от дневния ред - Актуализация на
списъка с длъжностите и лицата имащи право на транспортни
разходи, считано от 01.03.2009г.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” - Уважаеми колеги, ПК заседава
на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след проведеното
гласуване комисията с 3 гласа “ЗА” взе следното становище: Приема
актуализирания списък с длъжностите и лицата имащи право на
транспортни разходи, считано от месец март 2009г.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
имате думата ... след като нямате предложения нека да гласуваме
следното:
РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 2 от ПМС
№ 27/09.02.2009г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2009г. Обс Опака актуализира списъка на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи,
считано от месец март 2009г., както следва:
I. Функция “Образование”
1. Пролета Петрова Симова – лектор по икономика в
СОУ”В. Левски” гр. Опака
II. “Дом за стари хора” с. Гърчиново:
1. Донка Иванова Николова – трудотерапевт
2. Маруся Христова Неделчева – социален работник
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
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
Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

ДА
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С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 5-та точка от дневния ред – Докладни записки.
Първата докладна записка относно: Обявяване на имот в
публична общинска собственост
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” - Уважаеми колеги, ПК заседава
на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след проведеното
гласуване комисията с 3 гласа “ЗА” взе следното становище:
Одобрява обявяването на посоченият в докладната записка имот в
публична общинска собственост.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
имате думата ...
Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, тази докладна записка обсъждаме и на
заседание на постоянните комисии и така и не стана ясно какъв е
имота... Предложението не е лошо, но липсва информация от кога
този имот е наш и как е станал общинска собственост. Кмета на
общината е тук и може да отговори.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми
общински съветници, въпросният имот е придобит от общината,
чрез замяна на имот срещу имот и доплащане от другата страна.
Има решение на ОбС за това. Имотът има особенно предназначение
– за детска площадка и за това трябва да се обяви в публична
общинска собственост т.е. не може да се продава.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други
въпроси? ... няма да глсуваме тогава следното
РЕШЕНИЕ № 188
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 3,
ал. 2 т. 1 от ЗОС, Общински съвет гр. Опака обявява имот с АОС №
758/24.02.2009г. за публична общинска собственост.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

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

ДА
ДА

ДА
ДА

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

ДА

ДА
ДА

ДА
ДА
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Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Неделчев
Джошкун
Феимов

Сабриев

ДА

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докладна записка относно Продажба
на общинска собственост, чрез публичен търг.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател на ПК по ”Общинска
собственост, устройство на територията, пътна и селищна
мрежа, околна среда и благоустрояване” - Уважаеми колеги, ПК
заседава на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след
проведеното гласуване комисията с 3 гласа “ЗА” взе следното
становище: Одобрява предложената продажба на общинска
собственост, чрез провеждането на публичен търг.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Имате думата,
колеги ... няма въпроси, да глсуваме тогава следното
РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл.
34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет гр.Опака възлага на кмета
на общината да открие процедура за провеждане на публичен търг
за продажба на :
1. Имот с № 019119 в землището на с.Голямо Градище, в
местността ”Дюзтарла”, с АОС №759/16.03.2009 г., представляващ
земеделска земя – храсти, кат.V от 1,501 дка., с начална цена в
размер на 605,00 лв./шестстотин и пет/.
2. Имот с №016069 в землището на с.Голямо Градище, в
местността ”Чирак Манда”, с АОС №760/16.03.2009 г.,
представляващ земеделска земя – храсти, кат.V от 7,000/седем/ дка.,
с начална цена в размер на 3 038,00 лв./три хиляди тридесет и
осем/
3. Одобрява направената пазарна оценка на имотите от
лицензиран оценител.
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

Самет
Есманов

Османов

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

ДА
ДА

ДА
ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

ДА

ДА

ДА

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докладна записка относно
Кандидатстване за финансиране на проект: “Ремонт В и К
съоражения и реконструкция водопроводи в Община Опака”
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Кязим Алиев – Председател на ПК по ”Общинска
собственост, устройство на територията, пътна и селищна
мрежа, околна среда и благоустрояване” - Уважаеми колеги, ПК
заседава на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след
проведеното гласуване комисията с 3 гласа “ЗА” взе следното
становище:Одобрява кандидатстването на Община Опака за
финансиране на проект ”ВиК съоражения и реконструкция
водопроводи в Община Опака”
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Имате думата,
колеги ...
Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, виждаме, че общината прави всичко
възможно да изгради и ремонтира старите водопроводи, но после
какво се случва? ... Предоставяме ги за стопанисване на ВиК
“Дунав”, а те от своя страна само се възползват от тях ...
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Не веднъж съм
споделял с Вас моето становище по въпроса... Даваме всичко от себе
си, за да подменим старата и да изградим нова водопроводна мрежа
на територията на Община Опака. Стремим се към създаване на
наше ВиК дружество. По този начин и цената на питейната вода
чувствително ще намалее. В с. Голямо Градище проблем с водата
вече няма да има, освен ако в селото нещо не аварира... Целта ми е
да се разреши въпросът с водоснабдявамето в цялата Община
Опака.
Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – По въпроса с водоснабдяването мисля, че трябва да се
помисли и за Опака... В определени райони няма редовно
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водоподаване. През летния сезон има вода само по 1-2 часа
седмично.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Многократно съм
разяснявал този въпрос, но пак ще го направя ... Общината е
представила и защитила проект за над 801 000лв. за техническа
помощ за проектиране на ПСОВ, реконструкция и канализащия на
улици. Проведе се търг за възлагане на обществената поръчка.
Явиха се двама кандидати – една Софийска фирма и една
Разградска. Спечели Разградската фирма. В момента сме в
процедура ... В заданието на обществената поръчка заложихме
срокове за изпълнение на заданието 3 месеца. Надявам се най-рано
прз септември или октомври месец да стартира проектирането и да
мине процедурата. Маскималната сума, за която можем да
кандидатстваме е 50 000 000лв. т.е. остават още около 49 000 000лв.,
които ще бъдат вложени само в Опака. Правим всичко възможно да
получим тези средства. За сега всичко върви нормално.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други
въпроси? ... няма да глсуваме следното
РЕШЕНИЕ № 190
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака
РЕШИ:

Дейностите по Проект “Ремонт ВиК съоражения и
реконструкция водопроводи в Община Опака” :
• Подобект: “Възстановяване на ел. захранване ПС
“Люблен – II ри подем с дължина на ел. провода 1380м”
• Подобект: Реконструкция довеждащ водопровод до ПС
“Баш Бунар” с. Крепча с дължина 4200м.”
• Подобект: Реконструкция напорни водопроводи с. Г.
Градище и с. Горско Абланово с дължина 5000м.”
Отговарят на приоритетите на Общинския План за развитие
на Община Опака за периода 2007-2013г. – Приоритет 1 –
Подобряване и модернизация на техническата и социална
инфраструктура, цел – 1.2 – подобряване на водоснабдителната
мрежа и дава съгласие за кандидатстване за финансиране от
ПУДООС.
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В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
3

-

-

-

-

2

-

-

С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата докадна записка относно Определяне
на основно месечно възнаграждение на Кмет на Община Опака и
Кмет на населено място, считано от 01.01.2009г.
/г-н Цветан Керев от Коалиция “Заедно за бъдещето на
Община Опака напуска заседанието/
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба” - Уважаеми колеги, ПК заседава
на 20.03.2009г. Присъстваха всички членове и след проведеното
гласуване комисията с 2 гласа “ЗА” и 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – по
точка 3-та от Докладната записка взе следното становище:
Комисията
одобрява
предложените
основни
месечни
възнаграждения на Кмета на Община Опака, Заместник-кметовете
на Община Опака и Кметовете на населени места, считано от
01.01.2009г.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли въпроси
по докладната записка? ... няма тогава да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 191
ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и
Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 46 от 26.02.2009г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, определя
основни месечни възнаграждения, считано от 01.01.2009г.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-
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С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към следващата 6-та и последна точка от дневния ред
- Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Има постъпило предложение от родители на деца, които посещават
ЦДГ в гр. Опака, ще ви го зачета, тъй като то беше внесено след,
като материалите ви бяха предоставени ....
/г-н Османов зачита становището на родителите/
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Уважаеми господа
общински съветници, това предложение беше внесено и до Кмета
на Община Опака и аз съм подготвил отговор. Ще бъде предоставен
на директорката на детската градина да запознае родителите с него.
Общо погледнато писмото идва малко като анонимно, поради това,
че няма излъчен инициативен комитет и дефакто няма към кого
конкретно да се изпрати и тези, които са го подписали да бъдат
запознати със становището на ОА по въпроса. Задължение на
Директорката е да запознае родителите с условията и да обясни за
какво става дума. Увеличението на таксите не е чак толкова голямо
.... До сега се заплащаше 5лв. такса на месец и по 1лв. на ден. Новите
такси са по 15лв. на месец и 0.80лв. на ден. Изчислено за месец с
22работни дни се получава следното:
1. При старите такси 5лв. + 22лв. – 27лв. крайна месечна такса;
2. С новите такси сметката е следната 15лв.+17.60лв. – 32.60лв.
месечна такса – т.е. увеличението е с 5.60лв. ....
Директорката на ЦДГ не е обяснила на родителите с какви средства
се издържа заведението. Единствено средствата за ФРЗ са субсидия
от държавата. Всички останали разходи са за сметка на Общината ...
55% от разходите за издръжка на ЦДГ ги поема общината, а
останалите 45% се осигуряват от таксите. Мисля, че 5.60лв.
увеличение не е драстично и писмото от родителите е доста
емоционално написано. Ситуацията не им е поднесена както
трябва. Ако не се увеличат таксите Общината няма как да издържи.
Винаги съм се стремял към разумни решения, но неможе за всичко
да се надяваме на общинския бюджет...
Феим Апти – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Така поднесени нещата звучат по друг начин. Мисля, че
трябва да се направи среща с родителите и да им се обясни. Надали
всички слушат в момента ... Хората остават с впечатлението, че
съветниците вдигат таксите. Срещнете се с майките и им обяснете
ситуацията.
Проблемът не е само този ... незнам дали сте запознати, но в
момента върви подписка и срещу таксата смет.
На съветниците беше обяснено, че общината дофинансира
сметосъбирането с 45%, а таксата – смет покрива 55% ... Тези неща да
се обяснят и на хората ...
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Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, след като има смущения между
родителите, мисля, че е редно първо да се обърнат към
директорката и след това нагоре ...
Да сформират инициативен комитет, за да могат да се
срещнат с ръководството и да се постигне споразумение ...51 майки
са се разписали – добре ...51 човека ли ще дойдат да разговарят
....това е.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други? ....
Няма.
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ
РЕД!
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО.

ТЕХН. СЪТРУДНИК:

/Хр. Деркозлиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ашим Османов/
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