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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 Щ Е
гр. Опака  ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

П Р О Т О К О Л  № 19

От 20.12.2012г.

Днес 20.12.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване
на заседанието присъстваха 11/единадесет/ общински съветници,
кметове на кметства и полицейски инспектор Цветков от У „Полиция”
гр. Опака. Отсъстват Сабри Ахмедов и Амил Кьосе от ПП ГЕРБ.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, в залата
присъстват 11/единадесет/ общински съветници, имаме кворум,
откривам заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на Вашето внимание
следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Програма за работа на
ОбС-Опака за периода януари-юни 2013г.

ДОКЛ. ГЮНЕР АШИМОВ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-ОПАКА

2. Докладна записка относно: Приемане на Декларация за достъп до
спорт в община Опака

ДОКЛ. ГЮНЕР АШИМОВ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-ОПАКА

3. Отчет за дейността на У „Полиция” гр.Опака
ДОКЛ. НАЧАЛНИК У „ПОЛИЦИЯ”
ОПАКА

4. Докладна записка относно: Актуализиране на списъка на
длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Приемане на план – сметки за
необходимите разходи за 2013г. , извършвани в гр. Опака и
кметствата на територията на общината по услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Вътрешни компенсирани промени в
плана за капиталови разходи за 2012г.

mailto:obstinaopaka@abv.bg
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ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от общински
имот-пасище, мера в землището на гр. Опака за разполагане на
пчелни семейства

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от общински
недвижим имот АОС №16/20.06.1997г.

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ОПАКА

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

Имате думата за предложения за допълнение или изменение на
дневият ред … Няма предложения за изменение или допълнение на
дневния ред, предлагам да преминем към гласуване.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 3
ОСД 1

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. По т. 1 и т. 2 от
дневният ред заседанието ще се води от г-н Ганчев като зам.
Председател на ОбС-Опака.

Петко Ганчев-Зам. Председател на ОбС – Уважаеми господа
общински съветници, по т. 1 от дневния ред давам думата на г-н
Ашимов да Ви запознае с Докладна записка относно: Приемане на
Програма за работата на ОбС-Опака за периода януари-юни 2013г.

Гюнер Ашимов зачита проекта за Програма на ОбС-Опака

Петко Ганчев-Зам. Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Ашимов,
давам думата на г-н Салимов за становище на постоянната комисия.

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната
комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което присъстваха всички
и след проведените разисквания излиза със следното становище:
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Комисията одобрява проекта за Програма и  дава съгласие ОбС да вземе
решение.

Петко Ганчев –Зам. Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте
проекта от г-н Ашимов и становището на Постоянната комисия, има ли
въпроси и изказвания? ……Няма, предлагам да преминем към
гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 98

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Опака приема Програма за работата си за периода януари-юни 2013г.
по приложение.

В залата присъстват 11 /единадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 3
ОСД 1

С 11/единадесет/гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме
към 2-ра точка от дневния ред – Докладна записка относно: Приемане
на Декларация за достъп до спорт в община Опака. Давам думата на г-н
Ашимов.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака
зачита докладната записка и дава разяснения.

Али Бейтулов Председател на ПК по „Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване, Европейски програми и проекти”– Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната
записка и дава съгласие ОбС да вземе решение.

Петко Ганчев –Зам. Председател на ОбС – Благодаря господа, има
ли въпроси и изказвания по докладната записка?...Няма, предлагам да
преминем към гласуване на следното
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РЕШЕНИЕ № 99

На основание чл. 17, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака приема Декларация за
достъпа до спорт в община Опака, по приложение.

В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 3
ОСД 1

С 11 /единадесет/гласа „ЗА”, решението се приема. /Заседанието
вече се води от г-н Ашимов./ Преминаваме към 3-та точка от дневния
ред – Отчет за дейността на У „Полиция”гр. Опака. Давам думата на
полицейски инспектор Цветков да ни запознае с отчета.

Антон Цветков, полицейски инспектор при Участък
„Полиция”гр. Опака зачита отчета.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря инспектор
Цветков, давам думата на г-н Бейтулов за становище.

Али Бейтулов Председател на ПК по „Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване, Европейски програми и проекти”- Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява отчета на Участък Полиция
гр. Опака и дава съгласие  ОбС да вземе решение.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Бейтулов,
колеги имате ли въпроси и изказвания по докладната записка?....Няма,
предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 100

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет
Опака приема Отчет за дейността на Участък Полиция гр. Опака.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници
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ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 3
ОСД 1

С 11/единадесет/гласа „ЗА”, без „ПРОТИВ”и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневния ред:
Докладна записка относно: Актуализиране на списъка на
длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи. Давам
думата на г-н Реянов да Ви запознае с докладната записка.

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа
общински съветници, кметове на кметства, инспектор Цветков, драги
радиослушатели, скъпи съграждани, преди да зачета докладната
записка искам да поздравя всички с настъпващите празници. Искам да
пожелая на Вас и семействата Ви най-вече здраве, късмет и успех във
всичко. Нека новата година е по-добра и успешна от старата, нека
всичко, което не сте реализирали до сега е цел занапред. Сега да
преминем към Докладната записка. И в момента разбирам, че
фамилията на учителката е Стоева, не Стоянова, ще помоля да се
поправи грешката. Благодаря.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, давам
думата на г-н Салимов за становище на Комисията.

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната
комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което присъстваха всички
и след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията одобрява предложеното в Докладната записка и дава
съгласие ОбС да вземе решение.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС- Благодаря г-н Салимов,
господа, има ли въпроси и изказвания по Докладната записка?....Няма.
Предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 101

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и
чл. 67, ал. 3 от ПМС № 367/29.12.2011г. , ОбС-Опака актуализира и
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допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

1. Десислава Петрова Стоева – учител в начален етап на СОУ
„Васил Левски” гр. Опака от 26.11.2012г.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов -

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА

Абдрахим Юсменов
Абдрахимов

ДА Феим Мехмед Апти ДА

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе -

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА

Бахри Даилов Алиев ДА

С 11/единадесет/гласа „ДА”, решението се приема. Преминаваме
към 5-та точка от дневния ред: Докладна записка относно: Приемане на
план-сметки за необходимите разходи за 2013г., извършвани в гр. Опака
и кметствата на територията на общината по услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване. Давам думата на Кмета на общината
да Ви запознае с докладната записка.

Лютфи Реянов, кмет на община Опака, зачита
докладната записка, приложение №1 и дава
разяснения.

Гюнер Ашимов-Председател на ОбС-Опака- Благодаря, г-н Реянов,
давам думата на г-н Салимов за становище на Постоянната Комисия.

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната
комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което присъстваха всички
и след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията одобрява предложеното в Докладната записка и дава
съгласие ОбС да вземе решение.

Гюнер Ашимов-Председател на ОбС-Опака- Благодаря, г-н Салимов,
господа, чухте докладната записка и становището на Комисията, има
ли въпроси и изказвания? Давам думата на г-н Радев.

Цветан Радев ПП ГЕРБ – Уважаеми господа, миналата година
поставих въпроса, питам и сега-за мен и за гражданите-защо все се
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налага увеличение, след като не се вдига такса смет? Това на база
договор ли е, ние като общински съветници, нямаме ли право да
поискаме преразглеждане на договора, защо трябва хората да са
потърпевши от този договор? Ако нещата са подложени на база
договор, нека разликата, която се явява се поеме от този, който е
сключил договора. Благодаря.

Лютфи Реянов-Кмет на община Опака – Уважаеми господа, г-н
Радев, опитах се да обясня увеличението за рециклирането-казах, че
това не зависи от общинска администрация или от общинския съвет-
това е държавна такса. Ние не ползваме тази услуга, но сме задължени
да я плащаме. Въпреки че не такса смет не се вдига, се получава
завишение-това господа е по договор. Първите 3 години цените бяха
по-ниски. На база на това разпределение, в края на всяка година
общински съвет приема решение за промяната.

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Господа общински съветници,
господин Радев зададе въпрос, но от обяснението не стана ясно защо все
пак е това увеличение. Не може заради един договор да страда
населението. Извозването на отпадъците е страшно завишено и аз не
съм съгласен с това. Според мен и моите колеги от групата трябва да се
направи предоговаряне на договора. План-сметката е висока и не
трябва да остава и да се приема тя.

Феим Апти ПП ГЕРБ – Уважаеми г-н Председател, господа
съветници, искам да обърна внимание на въпроса с общинското шаси-
тази машина минава само при определени хора. С работници от
общината се правят частни услуги, карат се дърва, изрезки, изхвърля се
смет. Искаме да вдигаме таксите, а какви разходи се правят? Ето за това
няма да гласуваме по точката.

Лютфи Реянов-Кмет на община Опака – Господа, мисля че бях
достатъчно ясен, обясних до колкото мога ситуацията, но явно
господата от ГЕРБ не искат да приемат доводите ми. Аз не виждам по
какъв начин г-н Борисов иска преразглеждане на договора, след като
там всичко е обяснено и договорено. Нямаме основателни доводи да
искаме това. За шасито, г-н Апти, както винаги говорите с недомлъвки,
посочете кого точно имате в предвид. Сега ми посочвате г-н Бейти
Бейтулов, общински съветник от ДПС. Нека изясним въпроса на
момента, за да разберат хората, както Вие винаги искате, за какво става
въпрос. На определена дата г-н Бейтулов е ползвал шасито на
общината, за частни нужди наистина. Това не е забранено, то се ползва
и от други граждани. За целта гражданите заплащат услугата в касата
на общината, така е направил и г-н Бейтулов. Документа, че е платил е
в него, всичко си е както трябва. Ако и Вие г-н Апти поискате тази
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услуга, не мисля че ще има проблем, както и за всички други.
Благодаря.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Господа, ако няма
други въпроси и изказвания предлагам да преминем към гласуване на
следното

РЕШЕНИЕ № 102

ОбС-Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от
ЗМДТ одобрява план-сметка за необходимите разходи за 2013г. за
услугите по сметосъбиране на гр. Опака, съгласно Приложение № 1 и
на кметствата на територията на община Опака, съгласно приложения
от № 2 до № 6.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов -

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов НЕ

Абдрахим Юсменов
Абдрахимов

ДА Феим Мехмед Апти НЕ

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе -

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев НЕ

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА

Бахри Даилов Алиев ДА

С 8/осем/гласа „ДА”, 3/три/ гласа „НЕ”, решението се приема.
Преминаваме към 6-та точка от дневния ред-Докладна записка относно:
Вътрешни компенсирани промени в плана за капиталови разходи за
2012г. Давам думата на г-н Реянов да Ви запознае с докладната записка.

Лютфи Реянов, Кмет на община Опака зачита
докладната записка и дава разяснения.

Серхат Салимов – Председател на ПК по „Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика” –Уважаеми колеги, Постоянната
комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което присъстваха всички
и след проведените разисквания излиза със следното становище:
Комисията одобрява предложеното в Докладната записка и дава
съгласие ОбС да вземе решение.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря господа,
има ли въпроси и изказвания по докладната записка?.....Няма,
предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 103

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и
ал. 4 от ЗДБРБ за 2012г. , Общински съвет гр. Опака приема вътрешни
компенсирани промени в рамките на определените капиталови
разходи за 2012г., финансирани със средства от целевата субсидия от РБ
и други източници на финансиране по приложената справка.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов -

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА

Абдрахим Юсменов
Абдрахимов

ДА Феим Мехмед Апти ДА

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе -

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА

Бахри Даилов Алиев ДА

С 11/единадесет/гласа „ДА”, решението се приема.
Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред-Докладна записка
относно: Отдаване под наем на част от общински имот-пасище,
мера в землището на гр. Опака за разполагане на пчелни
семейства. Давам думата на г-н Реянов да Ви запознае с
докладната записка.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака чете
докладната записка и предложението за решение.

Али Бейтулов Председател на ПК по „Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване, Европейски програми и проекти”- Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната
записка и дава съгласие Общинският съвет да вземе решение.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря господа,
има ли въпроси и изказвания по докладната записка?.....Няма,
предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 104

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл.13, ал.1 от Наредбата за придобиване,
стопанисване, управление, разпореждане с общинско имущество, както
и във връзка с чл. 11, ал.2 от Закона за пчеларството Общински съвет
Опака

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот № 000811,
представляващ пасище, мера, категория десета, с площ 2,358 дка.,
находящ се в местността „РАКОВЕЦ” в гр. Опака за срок от 5 год. /пет
години/ на Севгюл Сабриева Османова за разполагане на 15 бр. пчелни
семейства.

2. На сноване чл. 14 ал. 2 от Закона за общинската собственост
определя годишен наем сумата от 9,50 лв.

3. Упълномощава кмета на Община Опака да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на
решението и сключването на договор за възмездно ползване на имота.

4. На основание чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи задължава Севгюл Сабриева Османова да поддържа
наетия имот в добро земеделско и екологично състояние.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов -

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА

Абдрахим Юсменов
Абдрахимов

ДА Феим Мехмед Апти ДА

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе -

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА

Бахри Даилов Алиев ДА
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С 11/единадесет/гласа „ДА”, решението се приема. Преминаваме
към 8-ма точка от дневния ред-Докладна записка относно: Докладна
записка относно: Отдаване под наем на част от общински недвижим
имот АОС №16/20.06.1997г. Давам думата на кмета на общината да Ви
запознае с докладната записка.

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака чете
докладната записка и предложението за решение.

Али Бейтулов Председател на ПК по „Общинска собственост,
устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и
благоустрояване, Европейски програми и проекти”- Уважаеми колеги,
Постоянната комисия проведе заседание на 19.12.2012г., на което
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната
записка и дава съгласие Общинският съвет да вземе решение.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря господа,
има ли въпроси и изказвания по докладната записка? Давам думата на
г-н Апти.

Феим Апти – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински съветници,
вземам отношение по въпроса със желанието на друг зъболекар да идва
в Опака. Преди години, когато нямахме зъболекар тук, точно с г-н
Реянов помолихме г-жа Спасова, сегашната зъболекарка да идва в
Опака. Опасявам се, че сега, след като ще идва и друг, тя да не се откаже
и да не останем съвсем без зъболекар. Не знаем какви са намеренията
на въпросния господин и до колко той е сериозен. Нека не избързваме с
това решение!

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Апти, не мога
да разбера логиката Ви! Не виждам причина да не се гласува това
решение. Щом иска човека, каква е причината да не го допуснем до
търг? Нормално е да има конкуренция. Никъде не е посочено, че
трябва да има само един стоматологичен кабинет в дадено населено
място. Ставаме смешни, ако не допуснем човека до търг. Няма логика в
това. Благодаря.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Господа, ако няма
други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 105

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост, Общински съвет – Община Опака
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Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез провеждане на
публичен търг, помещение с площ от 16 кв. м. представляващ част от
Общински недвижим имот с АОС №16/20.06.1997 год. за
стоматологичен кабинет за срок до 5 год.,

2. Възлага на кмета на община Опака да открие процедура за
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещение с
площ от 16 кв. м. представляващ част от Общински недвижим имот с
АОС №16/20.06.1997 год. за стоматологичен кабинет за срок до 5 год. с
начална наемна цена 0,44 лв./кв.м.

В залата присъстват 11/ единадесет/ общински съветници

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов -

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Абдрахим Юсменов
Абдрахимов

ДА Феим Мехмед Апти ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе -

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА

Бахри Даилов Алиев ДА

С 9/девет/ гласа „ДА” и 2/два/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, решението
се приема. Преминаваме към т. 9 от дневния ред- Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани. Давам думата на г-н Борисов.

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински
съветници, въпросите ми са към г-н Реянов.

1. Преди време поставих въпроса за компютрите от закритите
училища. До сега, отговор нямам. Къде отидоха тези
компютри?

2. В едно от питанията към Кмета поставихме въпроса за един
договор, сключен за общинско жилище. Ще ни се предостави
ли информация за наемателя и документи за сключен договор?

3. И последният ми въпрос е за детските учителки и по-точно за
техните възнаграждения-вярно ли е, че не са им изплатени
заплатите за последните два месеца? Благодаря.



13

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Борисов, не съм
забравил Вашите питания, Вие постоянно ми ги напомняте. По въпроса
с компютрите – поръчал съм още тогава, нямам представа за развитието
на въпроса, ще проверя. За общинското жилище ще Ви предоставим
копие от договора с наемателя. А за детските учителки-уверявам Ви, че
не са без заплати и то два месеца-изплатен им е аванс, правим всичко
възможно да си получат заплатите до този момент. Благодаря.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, има ли други
въпроси и изказвания?...Няма.

ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ
НА ДНЕВНИЯ РЕД.

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА ГЮНЕР АШИМОВ
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА


