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 № 29
от 29.05.2009год.
Днес 29.05.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе
поредното си заседание в
заседателната зала на читалище
“Пробуда” гр. Опака
При откриване на заседанието присъстваха 11/единадесет/
общински съветника. Отсъстваха г-н Джошкун Феимов от Коалиция
“Напредък”и г-н Цветан Керев от Коалиция „Заедно за бъдещето на
Община Опака”
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми колеги, в
залата присъстват 11/единадесет/ общински съветника. Отсъства гн Джошкун Феимов от Коалиция “Напредък”, който се обади че ще
закъснее и г-н Цветан Керев от Коалиция „Заедно за бъдещето на
Община Опака”, който отсъства по уважителни причини. Имаме
кворум и можем за започнем заседанието.
Предлагам на Вашето внимание следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне на численост на
дейности към общинска администрация, считано от
01.06.2009г. и актуализация на Бюджет 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

2. Актуализация на Бюджет 2009г.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

3. Докладна
записка
относно:
Упълномощаване
на
представител на Община Опака в Общото събрание на
МБАЛ – Търговище АД
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

4. Докладна записка относно: Актуализация на длъжностите и
лицата имащи право на транспортни разноски
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

5. Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост
между Община Опака и ФЛ.
ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ОПАКА

6. Промяна в наименованията и състава на ПК при ОбС Опака.
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ДОКЛ. АШИМ ОСМАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС ОПАКА

7. Изказвания,
граждани.

питания,

становища

и

предложения

на

Уважаеми, колеги по 7-ма точка от дневния ред - няма
входирани питания, становища или предложения в ОбС. Това е
моето предложение за дневен ред. Имате думата ... Няма
предложения по дневния ред нека да го гласуваме в предложения от
мен вид.
В залата присъстват 11 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

1

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” Дневният ред се приема.
Преминаваме към 1-ва точка - Докладна записка относно:
Определяне на численост на дейности към общинска
администрация, считано от 01.06.2009г. и актуализация на Бюджет
2009г.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Г-н Джошкун Феимов от Коалиция „ Напредък” влиза в
заседателната зала.
Самет Есманов – Председател на ПК по “Бюджет, финанси,
икономика и нормативна уредба ” – Уважаеми колеги, на свое
заседание комисията разгледа докладната записка и с 3 гласа „ЗА”
одобрява определената численост на дейности към ОА, считано от
01.06.2009г. и актуализацията на Бюджет 2009г.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата …Няма
изказвания. Да гласуваме тогава следните
РЕШЕНИЕ № 199
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.4, ал.3
от ПМС №46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации
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и дейности, определя числеността на персонала в местните
дейности от 01.06.2009 г. както следва:
1. Дейност “Домашен социален патронаж” – 9 бр.
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

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

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към гласуване на следващото предложение за
решение от докладната записка. Гласуването е поименно.
РЕШЕНИЕ № 200
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 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 приходната и разходната част както следва:
1. Приходна част в местни дейности:
№
1.

ПАРАГРАФИ
36-19 „Други неданъчни приходи”

БИЛО

СТАВА

53 595

55 467

2. 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”
№
1.
2.
3.

ПАРАГРАФИ

БИЛО

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

28 630
3 466
1 373

СТАВА
30 214
3 676
1 451

В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
Ашим Хасанов Османов

ДА

Серхат Феимов Салимов
Абдрахим
Юсменов

ДА
ДА

Самет
Османов
Есманов
Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

ДА
3

Абдрахимов
Басри Хюсеинов Хасанов
Кязим Кадиров Алиев

ДА

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА
ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 2-ра точка от дневния ред - Актуализация на
Бюджет 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, на свое
заседание комисията разгледа докладната записка относно
Актуализацията на Бюджет 2009г. и с 3 гласа ”ЗА” я одобри.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата …Няма
изказвания. Да гласуваме тогава следното
РЕШЕНИЕ № 201
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18 от
Закона за общинския бюджет, чл.41 от Наредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака и чл.26,
ал.1 и ал.2 от ПМС №27/09.02.2009 г., актуализира Бюджет 2009 г. в
разходната част по дейности и параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ
Общинска
администрация

§§
01-01
01-02

БИЛО
208 886
64 080

СТАВА
208 815
64 020

§§

БИЛО

СТАВА

Други дейности
по отбрана

02-01

31 480

31 468

02-09
02-09

ДСХ
Ученически
столове
Чистота

01-01
01-01

167 432
27 966

167 307
27 941

02-09
02-09

0
0
0

125
25

01-01

22 143

22 131

02-09

0

12

0

131
12

В залата присъстват 12 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

Абибула Фейзула Сейфула

ДА

Шефки Али Шабан

ДА

ДА

ДА
ДА

Феим Мехмед Апти
Цветан Цонев Керев

ДА

Амил Алим Кьосе
Неделчо
Йосифов
Неделчев
Джошкун
Сабриев
Феимов

ДА

-

ДА

ДА

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 3-та точка от дневния ред - Докладна записка
относно: Упълномощаване на представител на Община Опака в
Общото събрание на МБАЛ – Търговище АД.
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната
записка и предложението за решение.
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика” - Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа докладната записка и с 3 гласа „ЗА” я одобрява, като
предлага ОбС Опака да вземе решение.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата …
Джошкун Феимов Коалиция „Напредък” - Уважаеми, колеги, гн Реянов, уважаеми радиослушатели притесненията ми по този
материал са дали нашият относителен дял ще се запази в
дружеството. Дали капиталът на общината ще се увеличи с
увеличаване на капитала на дружеството.
Искам да предложа също упълномощеният представител на
Община Опака да зададе въпроса за откриването на точка за бърза
помощ в района.
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Г-н Феимов,
процентът с който Община Опака участва в дружеството е
отбелязан в устава и това означава, че няма да имаме проблеми.
По въпроса за откриване на точка за бърза помощ…Имам
информация, че се обмислят варианти за откриване на такива в
Опака и Антоново, но съм песимистично настроен, тъй-като
изискванията за откриване на такава точка не са се променили, а
ние не отговаряме на тях.
Амил Кьосе –Коалиция „Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, г-н Реянов, уважаеми радиослушатели,
притесняваме това, че в решението, което се предлага за гласуване в
ОбС е упоменато, че г-н Русев трябва да гласува с „ДА” по точките
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от дневния ред….Т. е. ние го задължаваме да гласува така. Ако в
процеса на заседанието възникне предложение за промяна в някое
от проекторешенията и е в ущърб на Община Опака …
Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака – Г-н Кьосе, г-н
Русев ще е длъжен да спази решението на ОбС. Ако има
предложения за промяна в проекторешенията той просто няма да
гласува, но по закон ние сме длъжни, след като го упълномощаваме
да представлява общината в Общото събрание, да му кажем и
позицията си т.е. как да гласува.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
има ли други изказвания? …. Няма, тогава да глсуваме следното:
РЕШЕНИЕ № 202
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с
направената покана към Община Опака за участие в Общото
събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище”-АД, Общински
съвет гр. Опака
РЕШИ:

1. ОбС Опака, упълномощава Милчо Русев Русев –
заместник-кмет на Община Опака, да представлява
Община Опака в Общото събрание на акционерите на
„МБАЛ-Търговище”АД.
2. ОбС Опака дава правомощия на Милчо Русев Русев –
заместник-кмет на Община Опака да гласува с „ДА” по
проекторешенията в дневния ред на Общото събрание
на акционерите.
В залата присъстват 12 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
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С 12 /дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема,
преминаваме към следващата точка от дневния ред - Докладна
записка относно: Актуализация на длъжностите и лицата имащи
право на транспортни разноски.
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 на
свое заседание разгледа докладната записка относно Актуализация
на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разноски и
с 2 гласа „ЗА” я одобрява.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги
чухте материала, чухте и становището на ПК имате думата … Няма
изказвания по докладната записка, да гласуваме следното
РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от ПМС
№27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2009 г., ОбС Опака актуализира списъка на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи,
както следва:
I. Функция “Образование”
1. Миглена Енчева Миланова – учител по руски език в СОУ “В.
Левски” гр. Опака, считано от месец май 2009 г.
II. “Дом за стари хора” с. Гърчиново
1. Фатме Хасанова Ахмедова – Общ работник, считано от месец
април 2009 г.
В залата присъстват 12 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
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С 12 /дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема,
преминаваме към следващата точка от дневния ред - Докладна
записка относно: Прекратяване на съсобственост между Община
Опака и ФЛ.
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 на
свое заседание разгледа докладната записка, одобрява я и предлага
ОбС Опака 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 № 204
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.41, ал.2, от ЗОС, Общински съвет гр.
Опака :
1.Възлага на Кмета на Община Опака да извърши
ликвидирането на съсобственост в УПИ VІІІ-61, кв.7 по плана на с.
Крепча, чрез продажба частта на Общината по АОС
№762/15.04.2009 г., представляваща 25 кв.м. дворно място
придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот VІІІ-61,
в кв.7 за сумата в размер на 95,00 лв. определена от лицензиран
оценител.
2.Одобрява направената пазарна оценка от лицензиран
оценител
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДА
ДА
Ашим Хасанов Османов
Самет
Османов
Есманов
ДА
ДА
Серхат Феимов Салимов
Феим Мехмед Апти
ДА
Абдрахим
Юсменов
Цветан Цонев Керев
Абдрахимов
ДА
ДА
Басри Хюсеинов Хасанов
Амил Алим Кьосе
ДА
ДА
Кязим Кадиров Алиев
Неделчо
Йосифов
Неделчев
ДА
ДА
Абибула Фейзула Сейфула
Джошкун
Сабриев
Феимов
ДА
Шефки Али Шабан
8

С 12 /дванадесет/ гласа „ЗА” решението се приема,
преминаваме към следващата точка от дневния ред - Докладна
записка относно: Промяна в наименованията и състава на ПК при
ОбС Опака.
Г-н Ашим Османов – Председател на ОбС Опака зачита
Докладната записка и предложенията за промяна на
наименованията на ПК при ОбС Опака.
Серхат Салимов – Председател на ПК по “Местно
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална
политика” - Уважаеми колеги, на свое заседание комисията
разгледа Докладната записка, във връзка с промяна на
наименованията и състава на ПК при ОбС Опака, счита изложените
доводи за основателни 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 № 205
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 2 от
ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака променя наименованията на
Постоянните комисии при ОбС както следва:
1.
Била: Комисия по “Бюджет, финанси, икономика и
нормативна уредба”
Става: Комисия по “Бюджет, финанси, икономика,
нормативна уредба и Европейски програми и проекти”
2.
Била:
Комисия
по
“Местно
самоуправление,
образование, култура, здравеопазване и социална политика”
Става: Комисия по “Местно самоуправление, обществен
ред, образование, култура, спорт, здравеопазване и
социална политика”
3.
Била: Комисия по “Общинска собственост, устройство на
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и
благоустрояване”
Става: Комисия по “Общинска собственост, устройство
на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване”
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
9

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

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8
2

-

-

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги,
в докладната записка, която Ви представих предлагам и промяна в
състава на ПК, поради промяна в обхвата на разглежданите
въпроси. Не съм посочил конкретно промени … предоставям тази
възможност на Вас да решите налагат ли се такива или не…. Имате
думата….
Кязим Алиев - ДПС – Уважаеми колеги, предлагам състава на 1вата комисия по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба
и Европейски програми и проекти”да остане същия а именно:
Председател: Самет Османов Есманов
Членове:
Неделчо Йосифов Неделчев
Абдрахим Юсменов Абдрахимов
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други
предложения по състава на 1-вата комисия? … Няма предложения
да гласуваме тогава състава и. Моля съгласните със следното
РЕШЕНИЕ № 206
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 2 от
ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака реши състава на Постоянната
комисия по“Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба и
Европейски програми и проекти” при ОбС- Опака да бъде следния:
Председател: Самет Османов Есманов
Членове:
Неделчо Йосифов Неделчев
Абдрахим Юсменов Абдрахимов
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

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
10

По състава на 2-рата комисия по Комисия по “Местно
самоуправление, обществен ред, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” има ли предложения за
промяна в състава? …
Абибула Фейзула Сейфула - ДПС – Уважаеми колеги,
предлагам в състава на тази комисия да бъде включен г-н Басри
Хасанов.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други
предложения? … Няма други предложения. Уважаеми колеги,
състава на ПК при ОбС Опака е тричленен. Предлагам Ви да
гласуваме членовете на ПК един по един, като получилият наймалко гласове „ЗА” да отпадне от състава.
Гласуваме за г-н Серхат Салимов за член на комисията. Г-н
Салимов няма да участва в гласуването. Моля съгласните г-н Серхат
Салимов да бъде член на ПК по “Местно самоуправление,
обществен ред, образование, култура, спорт, здравеопазване и
социална политика” да гласуват
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7
2

-

-

-

-

2

-

-

Г-н Салимов получава 11/единадесет/ гласа „ЗА”
Преминаваме към гласуване за г-н Абибула Сейфула за член
на ПК по „Местно самоуправление, обществен ред, образование,
култура, спорт, здравеопазване и социална политика”, моля
съгласните да гласуват. Г-н Абибула Сейфула няма да участва в
гласуването
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7
2

-

-

-

-

2

-

-

Г-н Сейфула получава 11/единадесет/ гласа „ЗА”
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Преминаваме към гласуване за г-н Феим Апти за член на ПК
по „Местно самоуправление, обществен ред, образование, култура,
спорт, здравеопазване и социална политика”, моля съгласните да
гласуват. Г-н Апти няма да участва в гласуването
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1

8
-

-

1

-

1

Г-н Апти получи 2 /два/ гласа „ЗА”, 8/осем/ гласа „ПРОТИВ”
и 1/един/ се е „ВЪЗДЪРЖАЛ”
Преминаваме към гласуване за г-н Басри Хасанов за член на
ПК по „Местно самоуправление, обществен ред, образование,
култура, спорт, здравеопазване и социална политика”, моля
съгласните да гласуват. Г-н Хасанов няма да участва в гласуването
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7
2

-

-

-

-

2

-

-

Г-н Хасанов получава 11/единадесет/ гласа „ЗА”
Уважаеми колеги, въз основа на резултата от проведеното
гласуване г-н Феим Апти отпада като член на ПК по „Местно
самоуправление, обществен ред, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика”. Състава на ПК придобива
следния вид:
Серхат Феимов Салимов
Абибула Фейзула Сейфула
Басри Хюсеинов Хасанов
Уважаеми колеги, състава на тази ПК се промени и следва да се
избере председател. До сега председател беше г-н Серхат Салимов.
Предлагам да остане председател. Има ли други предложения? …
Няма предложения… г-н Салимов няма да участва в гласуването. Да
преминем към гласуване на следното:
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РЕШЕНИЕ № 207
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 2 от
ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака реши състава на Постоянната
комисия по „Местно самоуправление, обществен ред, образование,
култура, спорт, здравеопазване и социална политика” да бъде както
следва:
Председател: Серхат Феимов Салимов
Членове:
Абибула Фейзула Сейфула
Басри Хюсеинов Хасанов
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС
Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7
2

-

-

-

-

2

-

-

С 11/единадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
По състава на 3-та комисия по “Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване” имате ли предложения? ….
Самет Есманов - ДПС – Уважаеми колеги, предлагам състава
на тази ПК да остане непроменен.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Има ли други
предложения? … Няма други предложения. Нека да гласуваме
тогава следното:
РЕШЕНИЕ № 208
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 2 от
ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака реши състава на Постоянната
комисия по “Общинска собственост, устройство на територията,
земеделие и гори, околна среда и благоустрояване”да бъде както
следва:
Председател: Кязим Кадиров Алиев
Членове:
Амил Алим Кьосе
Цветан Цонев Керев
В залата присъстват 12 от общо – 13 общински съветника
ДПС

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8

-

13

Коалиция
„Заедно
за
бъдещето
на
Община
Опака”
Коалиция „Напредък”

2

-

-

2

-

-

С 12/дванадесет/ гласа “ЗА” решението се приема.
Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред - Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. В началото на заседанието
отбелязах, че няма постъпили такива в деловодството на ОбС Опака,
но ако имате въпроси моля имате думата ….
Феим Апти – Коалиция”Заедно за бъдещето на Община
Опака” – Уважаеми колеги, г-н Кмет, уважаеми радиослушатели
…. По 6-та точка от дневния ред искам да се изкажа. Първо искам
да ви благодаря за това, което гласувахте. Вие ме освободихте по
този начин, изключвайки ме от състава на ПК. Още когато
получих материалите за заседанието ми се изясни ситуацията.
Започват оживени спорове между общинските съветници,
Кмета на Община Опака и Председателя на ОбС Опака. Г-н Апти
отправя заплахи към Кмета на Общината и председателя на ОбС
Опака.
Ашим Османов – Председател на ОбС Опака прекратява
възникналите спорове.
Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги!
Прекратете споровете!!! Г-н Апти престанете с упреците и
заплахите! Има ли други изказвания? …. Няма.

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА
ДНЕВНИЯ РЕД.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
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