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

 

ПРОТОКОЛ № 35 
 

от 28.09.2009год. 
 

 Днес 28.09.2009год. Общински съвет гр. Опака проведе 
поредното си заседание в заседателната зала на читалище 
“Пробуда” гр. Опака 
 При откриване на заседанието присъстваха всички 
13/тринадесет/ общински съветници.  
 

Ашим Османов – Председател на ОбС Опака – Уважаеми 
колеги, в залата присъстват всички 13/тринадесет/ общински 
съветници. Имаме кворум и можем да започнем заседанието.  

 Предлагам днешното заседание на протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Информация за организацията на учебната 2009/2010г. в 

училищата и детските градини на територията на Община 
Опака и готовността им за есенно-зимния сезон. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
ОПАКА 

2. Информация за организацията на отоплителен сезон 
2009/2010г. на социалните заведения на територията на 
община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

3. Упълномощаване на представител на Община Опака в 
Общото събрание на акционерите в МБАЛ - Търговище АД 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

4. Изказвания, питания, становища и предложения на 
граждани. 

 
Уважаеми колеги, ден след като материалите Ви бяха 

предоставени, в деловодството на Общинският съвет бяха 
входирани две докладни записки за разглеждане от ОбС. Тъй като 
сроковете за вземане на решение по тях са кратки, предлагам Ви те 
да бъдат включени в дневния ред както следва:  

Точка 4-та от дневния ред да бъде Докладна записка относно: 
Преобразуване на общински детски градини; 

Точка 5-та от дневния ред да бъде Докладна записка относно: 
Определяне на средствата за дофинансиране на училищата за 
2009г. 
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Това е моето предложение. 
Моля да първо да гласуваме предложеното допълнение на 

дневния ред. 
 
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
3 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” се приемат предложените 

допълнения към дневния ред. 
Уважаеми колеги, имате ли други предложения за допълнение 

или изменение на дневният ред ... няма предложения по дневния 
ред тогава нека да го гласуваме в следният вид. 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Информация за организацията на учебната 2009/2010г. в 

училищата и детските градини на територията на Община 
Опака и готовността им за есенно-зимния сезон. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  
ОПАКА 

2. Информация за организацията на отоплителен сезон 
2009/2010г. на социалните заведения на територията на 
община Опака. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

3. Упълномощаване на представител на Община Опака в 
Общото събрание на акционерите в МБАЛ - Търговище АД 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

4. Докладна записка относно: Преобразуване на общински 
детски градини 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

5. Докладна записка относно: Определяне на средства та за 
дофинансиране на училищата за 2009г. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ  НА ОБЩИНА 
ОПАКА 

6. Изказвания, питания, становища и предложения на 
граждани. 

 
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветника 
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 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 
3 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 13/тринадесет/ гласа “ЗА” Дневният ред се приема. 

Преминаваме към 1-ва точка - Информация за организацията на 
учебната 2009/2010г. в училищата и детските градини на 
територията на Община Опака и готовността им за есенно-зимния 
сезон. 

 
Г-н Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака зачита 

информацията за готовността на училищата в община Опака. 
 
Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 

самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа информацията за готовността на училищата и ЦДГ на 
територията на Община Опака за есенно-зимния сезон, с 3 гласа 
”ЗА” я одобрява и предлага Общински съвет гр. Опака да вземе 
решение. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте информацията, чухте и становището на ПК имате думата 

 
Лютфи Реянов- Кмет на Община Опака – Уважаеми господа 

общински съветници, в информацията за готовността на СОУ – 
Опака, директорът на училището г-н Борисов отправя упреци към 
Общината. Заявявам, че такава политика от наша страна липсва. 

Преди време се получи излишък в бюджета ни и средствата от 
този излишък в бюджета бяха насочени по мое предложение към 
СОУ Опака. Считам, че упреците отправени от г-н Борисов са 
неоснователни. 

Преди да дойда на заседанието на ОбС, поисках справка за 
средставата, с които разполага училището към момента и останах 
приятно изненадан, когато разбрах, че имат почти 100 000 лева по 
сметката си за вещественна изръжка. В тези пари не влизат 
средствата за заплати на персонала. Не разбирам за какво има 
претенции г-н Борисов ... 100 000 лева няма да му стигнат за 3 месеца 
за издръжка?! 

Твърди че сме ощетили бюджета на училището с 35 000лв. Това 
не е вярно! По закон комисията, която разпределя средствата по 
училища има право до 20% от общата сума да разпредели по 
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критерии, посочени в Закона за държавния бюджет за 2009г. 
Комисията не е разпределила 20% а само 8% и от тези 8% част от 
парите също са дадени на СОУ – Опака. Не виждам причина г-н 
Борисов да реагира така... 

Община Опака работи по проект за цялостно саниране на 
сградите на училищата в с. Крепча и в гр. Опака. За сградата на 
училището в с. Голямо Градище се въздържаме за сега, тъй-като 
броя на учениците намалява и бъдещето на училището там е 
неясно. 

Амил Кьосе- Коалиция”Заедно за бъдещето на Община Опака” 
– Уважаеми господа общински съветници, г-н Реянов, уважаеми 
слушатели...Първо искам да попитам дали директорите на 
училищата са поканени на заседанието и въпросът ми е какво се 
прави за сградата на ДСХ с. Гърчиново. Работи ли се за 
преустройството на сградата на ЦДГ в ДСХ? 

Лютфи Реянов- Кмет на Община Опака – Нямам 
информация дали директорите са поканени на заседанието, но на 
15 септември, при откриването на учебната година г-н Борисов е 
заявил пред присъстващите на тържеството, че той желаел да 
привлече ученици в училището, а аз съм му пречел ... Изобщо няма 
такова нещо! Ние сме се съобразили със закона. Осигурили сме 
превоз на учениците до най-близкото училище. Г-н Борисов 
заблуждава с тези изказвания родителите, като използва момента. 

Феим Апти - Коалиция”Заедно за бъдещето на Община 
Опака” – Уважаеми колеги, мисля, че не е коректно да говорим за 
човек, който липсва ... Въпросът за тези пари съм го задавал и преди 
и тогава Кметът на общината заяви че не е орязан бюджета на 
училището ... 

Преди време бяхме подготвили проект за спортна зала с бани 
и съблекални ... Какво става с този проект до къде са стигнали 
нещата? 

Лютфи Реянов- Кмет на Община Опака – През 2003 година 
Общината подготви и внесе за раглеждане проект за реконструкция 
на спортната зала и за изграждане на сервизни помещения. 
Проектът беше утвърден и оставаше да се подпише договор за 
съфинансиране с 18 000лв. от страна на Община Опака. Последваха 
избори и новото ръководство на Община Опака, кмет тогава беше г-
н Сабри Ахмедов или не е успял или не е счел за необходимо да 
осигури тези средства. В следствие на това договорът не е подписан 
и дейностите по проекта не са финансирани. 

Ще се търсят и други възможности, но за сега не виждам от 
къде може да се осигурят средства... 

Кръстьо Якимов – Главен експерт “Образование и култура в 
Община Опака” – Уважаеми господа общиснки съветници, 
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директорът на СОУ – Опака не присъства днес тук, но ми прави 
впечатление, че на събирания по други поводи се повдига този 
въпрос ... Било то родителска среща или тържество по повод 
откриване на учебна година ... 

Тези 8%, за които г-н Борисов претендира, че е ощетено 
училището са разпределени по стандарти, определени в ЗДРБ за 
2009г. 

Предходната година разпределението на средствата беше 
направено “на калпак”  ... към края на годината обаче какво се 
получи ... оказа се че СОУ – Опака е в перфектно финансово 
състояние, а другите училища буксуват ... Поисках информация от 
ръководството и се оказа, че средната работна заплата в СОУ Опака 
е доста по-висока от тази в другите училища. Това е причината ние 
да разпределим останалите средства в размер на 8%, ръководейки се 
от критериите, посочени в параграф 68 на ЗДРБ  за 2009г. От тези 
8% също са дадени пари и на СОУ Опака не са разпределени само 
между другите 2 училища ... 

Изненадах се, когато разбрах, че СОУ – Опака има по сметка 
почти 100 000 лева..., а г-н Борисов изпраща писма че общината му 
дължала 1900лева ....!!! 

 
Г-н Борислав Борисов – директор на СОУ – Опака влиза в 

залата на заседанието. 
 

Г-н Борислав Борисов – директор на СОУ – Опака – Уважаеми 
господа общински съветници, вероятно по повод материала за 
зимния сезон, в който съм отбелязал че има проблеми в училището, 
на които не се обръща внимание са се повдигнали и други въпроси 
... Спомена се, че по сметката на училището има 100 000лева ...когато 
ми намалиха бюджета, аз не увеличих заплатите на учителите и 
вместо средна работна заплата 660 лева, средната работна заплата в 
училището сега е 550 лева. 

За разпределението на средствата ... Има основна формула – 
броя на учениците по сумата, предвидена за издръжката на един 
ученик за учебна година.  

Споменахте, че 20% се разпределят по обективни показатели ... 
в Опака отоплението на течно гориво, има гимназиaлен етап. В 
гимназиалния етап имат повече часове на ден, което означава, че 
повече време се отоплява сградата. Ако Общината иска да задържи 
някое училище да го направи със собствени средства. Училището 
има 5 декара площ и имаме 3 прислужника... 

Колко е площа на другите училища и колко прислужника 
имат те...? 
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Казвате допълнителни компоненти ... там няма показател – 
селско училище. Ако искате такова да се запази, то трябва да се 
финансира от общината. 

Миналата година 2 класа паднаха под минимума. Наложи се 
да ги слея в един и да направя съкращения ... Имах 13 000лв. 
неразплатени и МФ ми осигуриха средства за нафта. Направих 
самостоятелно компютърен кабинет. 

Средната заплата в градовете е 700лв. а някъде достига и до 
800лв., при нас е по-ниска ... 

Хората от миналата година искат децата да се обучават при 
нас и идват при мен. Аз ги пращам при кмета. 23 деца бяха изявили 
желание да учат в Опака. 

Лютфи Реянов- Кмет на Община Опака – г-н Борисов, много 
неща от тази дълга реч не ми станаха ясни ..., но подвеждате 
Общинския съвет.  

Нямам лично отношение към училището. Търсил съм 
решение на проблемите му. Преди 3 години със средства на 
общината беше подменен котела на училището и в един момент се 
оказа, че новият котел гори повече от стария..!? 

Прав сте, че общината трябва да поддържа сградите на 
училищата, но когато има средства. 

СОУ Опака е с делегиран бюджет 2 години по-рано от другите 
училища. Община Опака все още неможе да черпи средства от 
МРРБ. 

Кръстьо Якимов – Главен експерт “Образование и култура в 
Община Опака” – Уважаеми господа общински съветници, г-н 
Борисов казва лъжи. 

Къде в Закона пише, че е така както Вие казвате г-н Борисов? В 
параграф 68 от ЗДРБ пише и други неща, но Вие не споменавате 
тях, а само тези, които са ви от полза и упорито и съзнателно 
манипулирате хората. 

Амил Кьосе – Коалиция “Заедно за бъдещето на Община 
Опака” – Уважаеми колеги , радвам се, че се получи този диалог, но 
се питам правили ли сте опити за диалог преди това? Г-н Борисов, 
не сте уведомили ОбС Опака, а сега отправяте упреци... 
Ученическият стол в Опака не функционира ... Защо патят децата 
заради вашите взаимоотношения? 

 Г-н Борислав Борисов – директор на СОУ – Опака – На 
Вашият въпрос г-н Кьосе, до момента СОУ Опака е платило от 
собствения си бюджет около 2800лв. задължения на общината. 
Писал съм писма, предупредих за това. Идват сметките за ток и вода 
и аз ги плащам, за да не текат лихви. Ако общината продължава да 
не плаща, а аз плащам ... какво ще стане. Да се реши проблема и 
месец за месец общината да си плаща. 



 7 

Лютфи Реянов- Кмет на Община Опака – г-н Борисов, 
ултиматумите, които изпращате до общината са смешни за тази 
сума. По последна информация Общината Ви дължи около 1800-
1900лева. Това е смешна сума, на фона на 100 000лева, които 
училището има. Трета седмица децата стоят без храна! Това е 
безотговорно поведение от ваша страна г-н Борисов! 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
точката беше Информация за готовността на ЦДГ и Училищата за 
есенно-зимния сезон, а се получи този диалог. Доста се отклонихме 
от темата за това Ви предлагам да преминем към същността и да 
приемем следното 

 
РЕШЕНИЕ № 237 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема 

Информация за организацията на учебната 2009/2010г. в 
училищата и детските градини на територията на Община Опака 
и готовността им за есенно-зимния сезон. 

 
В залата присъстват 13 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 8 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 

Опака” 

 
3 

- 
 

- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 13 /тринадесет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

Преминаваме към 2-ра точка от дневния ред - Информация за 
организацията на отоплителен сезон 2009/2010г. на социалните 
заведения на територията на община Опака. 

Докато г-н Лютфи Реянов – Кмет на Общината чете 
материала, г-н Амил Кьосе, г-н Феим Апти, г-н Цветан Керев от 
Коалиция “Заедно за бъдещето на Община Опака” и г-н Самет 

Есманов от ДПС напускат заседанието на ОбС Опака. 
 
Кязим Алиев – Председател на ПК по “Общинска 

собственост, устройство на територията, земеделие и гори, 
околна среда и благоустрояване” – Уважаеми колеги, на свое 
заседание комисията разгледа Информацията за организацията на 
отоплителен сезон 2009/2010г. на социалните заведения на 
територията на община Опака, с 3/три? Гласа “ЗА” я одобри и 
предлага на ОбС опака да вземе решение. 



 8 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте материла, чухте и становището на ПК имате думата ... Няма 
изказвания тогава Ви предлагам ОбС Опака да вземе следното 

 
РЕШЕНИЕ № 238 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Опака приема 

Информация за организацията на отоплителен сезон 2009/2010г. на 
социалните заведения на територията на община Опака. 

 
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 7 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 

Опака” 

 

- 
 
- 
 

 
- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 9 /девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме 

към 3-ра точка от дневния ред - Упълномощаване на представител 
на Община Опака в Общото събрание на акционерите в МБАЛ - 
Търговище АД. 

 
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 
Неделчо Неделчев– Член на ПК“Бюджет, финанси, икономика, 

нормативна уредба и Европейски програми и проекти” – Уважаеми 
колеги, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА” взе следното 
решение: Комисията одобрява предложението, представено в 
Докладната записка от Кмета на Община Опака. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги, 
чухте материла, чухте и становището на ПК имате думата ... Няма 
изказвания тогава Ви предлагам ОбС Опака да приеме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 239 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Опака 
 

РЕШИ: 

1. Упълномощава г-н Милчо Русев Русев – заместник-кмет 
на Община Опака, да представлява Община Опака в Общото 
събрание на акционерите на МБАЛ – Търговище АД. 
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2. Дава правомощия на г-н Милчо Русев Русев – заместник-
кмет на Община Опака да гласува с “ДА” по проекто 
решенията от дневния ред на Общото събрание на 
акционерите. 
3. По втора точка от дневния ред - Промяна в състава на 
директорите, ОбС гр. Опака оправомощава г-н Милчо Русев 
Русев – заместник-кмет на Община Опака да гласува по 
собствена преценка. 

 
В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветници 
 

Ашим Хасанов Османов ДА Самет Османов Есманов - 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти - 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе - 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Абибула Фейзула Сейфула ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 9/девет/ гласа „ЗА” решението се приема. Преминаваме 

към 4-та точка от дневния ред – Докладна записка относно: 
Преобразуване на общински детски градини. 

 
Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 

записка и предложението за решение. 
 

Серхат Салимов – Председател на ПК “Местно 
самоуправление, образование, култура, здравеопазване и социална 
политика”– Уважаеми колеги, на свое заседание комисията 
разгледа докладната записка и с 3 гласа ”ЗА” я одобрява и предлага 
Общински съвет гр. Опака да вземе решение. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате думата 
… няма изказвания. Предлагам ОбС Опака да приеме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 240 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 6 от Закона 

за народната просвета/ЗНП/, чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на закона за народната просвета/ППЗНП/, Общински съвет гр. Опака 

 
РЕШИ: 
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1. Дава съгласие да се преобразуват във филиали към ЦДГ 
“Слънце” с. Крепча, ЦДГ “Калинка” с. Горско Абланово и 
ЦДГ “Щастливо детство” с. Гърчиново; 

2. Трудовите правоотношения с персонала на 
преобразуваните детски градини да бъдат уредени при 
условията на чл. 123 от КТ; 

3. Преобразуването влиза в сила от 28.09.2009г. 
 

В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 7 - - 

Коалиция „Заедно за 
бъдещето на Община 
Опака” 

 

- 
 
- 
 

 
- 
 

Коалиция „Напредък” 2 - - 

 
С 9 /девет/ гласа “ЗА” решението се приема. Преминаваме 

към 5-та точка от дневния ред - Докладна записка относно: 
Определяне на средствата за дофинансиране на училищата за 
2009г. 

Г-н Реянов – Кмет на Община Опака зачита докладната 
записка и предложението за решение. 

 
Неделчо Неделчев– Член на ПК“Бюджет, финанси, икономика, 

нормативна уредба и Европейски програми и проекти” – Уважаеми 
колеги, ПК проведе заседание, на което с 3 гласа “ЗА” взе следното 
решение: Комисията одобрява предложението, представено в 
Докладната записка от Кмета на Община Опака. 

Ашим Османов – Председател ОбС Опака – Уважаеми колеги 
чухте докладната записка, чухте и становището на ПК имате думата 
… няма изказвания. Предлагам ОбС Опака да приеме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 241 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във  връзка с чл. 11, ал. 2 

от Наредаб № 7 /29.12.2000г. на МОН, ОбС Опака 
 

РЕШИ: 
 

За бюджетната 2009година осигурява допълнителни средства 
за обезспечаване на УВП извън определениете по единни 
стандарти, както следва 

1. СОУ “Васил Левски “ гр. Опака – 1976.00лв. 
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2. ОУ “Васил Левски” с. Крепча – 1874.00лв. 
3. ОУ “Алеко Константинов” с. Голямо Градище – 5993.00лв. 

 

В залата присъстват 9 от общо – 13 общински съветници 
 

Ашим Хасанов Османов ДА Самет Османов Есманов - 

Серхат Феимов Салимов ДА Феим Мехмед Апти - 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Цветан Цонев Керев - 

Басри Хюсеинов Хасанов ДА Амил Алим Кьосе - 

Кязим Кадиров Алиев ДА Неделчо Йосифов 
Неделчев 

ДА 

Абибула Фейзула Сейфула ДА Джошкун Сабриев 
Феимов 

ДА 

Шефки Али Шабан ДА   

 
С 9/девет/ гласа „ЗА” решението се приема. Преминаваме 

към 6-та точка от дневния ред – Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Няма постъпили писменни такива в 
деловодството на ОбС Опака, но ако имате въпроси можете да ги 
зададете ....Няма въпроси. 

 
 

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

 
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 

 
 
 

ХР. ДЕРКОЗЛИЕВА     АШИМ ОСМАНОВ 
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС 


