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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  № 12 
 

От 25.06.2012г. 
 

 Днес 25.06.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в 
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване 
на заседанието присъстваха 13/тринадесет/ общински съветници.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа общински 
съветници, в залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници, 
имаме кворум, откривам заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на 
вашето внимание следният  
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Докладна записка относно: Приемане на Програма за работата на 
ОбС-Опака за периода юли-декември 2012г. 

ДОКЛ. Г.АШИМОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАОбС ОПАКА 

2. Докладна записка относно: Актуализация на Бюджет 2012г. 
ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

3. Докладна записка относно: Разкриване на Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в 
дома” 

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

4. Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата 
за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги 
на територията на община Опака 

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

5. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за придобиване, 
притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на 
територията на община Опака 

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 
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6. Докладна записка относно: Обсъждане и вземане решение за 
продажба чрез публичен търг на общинска собственост 

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА  
ОБЩИНА ОПАКА 

7. 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  13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ 5   
ОСД 1   

 
С 13/тринадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. Преминаваме 

към 1-ва точка от дневният ред: Докладна записка относно: Приемане 
на Програма за работата на ОбС-Опака за периода юли-декември 2012г. 

 
Гюнер Ашимов-Председател на ОбС, зачита докладната 
записка, предложението за решение и проекта за програма. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте докладната 

записка, давам думата на г-н Бейтулов за становище на комисията. 
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 22.06.2012г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза със 
следното становище: Комисията одобрява предложеното в докладната 
записка и дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 
становището на Постоянната комисия, запознати сте и с докладната 
записка има ли въпроси…..Давам думата на г-н Борисов. 

Борислав Борисов-ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински 
съветници, от името на групата на ГЕРБ предлагам в проекта за 
програма за месец юли, да се добави точка - отчет за дейността, 
материалната база и актуалното състояние на ДСХ-Гърчиново. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, чухте 
предложението на г-н Борисов, има ли други изказвания и 
предложения към докладната записка?.....Няма. Преминаваме към 
гласуване - в програмата за месец юли да се добави точка-отчет за 
състоянието, материалната база и актуалното състояние на ДСХ-
Гърчиново.  

 
В залата присъстват  13/тринадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

ДПС  7  
ГЕРБ 5   
ОСД 1   

 
Със 7/седем/гласа „ПРОТИВ”, 6/шест/гласа”ЗА”, предложението се 

отхвърля. 
/Амил Кьосе от ПП ГЕРБ излиза от залата/ 
 Преминаваме към гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 63 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака 
приема Програма за работата си за периода юли-декември 2012г. , по 
приложение. 

  
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 7   
ГЕРБ  4  
ОСД 1   

 
С 8/осем/ гласа „ЗА”, 4/четири/гласа”ПРОТИВ”, решението се 

приема. Преминаваме към 2-ра точка от дневният ред - Докладна 
записка относно:Актуализация на Бюджет 2012г. Давам думата на г-н 
Реянов. 

 
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита докладната 
записка. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 

докладната записка, 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 22.06.2012г. и след проведените 
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява 
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да 
вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Салимов, 
има ли въпроси и изказвания по докладната? Давам думата на г-н 
Борисов. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми, дами и господа, имам 
въпрос към г-н Реянов: Колко са били приходите миналата година от 
наеми на имущество?  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Борисов, има 
ли други въпроси, изказвания?...Няма. Давам думата на г-н Реянов. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Г-н Борисов, искате 
отговор в цифри. Ясно Ви е, че в момента цифри не мога да дам. По-
важното в случая мисля, е това, че ще подпомогнем хандбалния клуб в 
Опака. Обърнете внимание на това. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако няма 
други изказвания, предлагам да преминем към глауване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 64 
 

ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 41 от 
Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Опака изменя Бюджет 2012 в приходната и в разходната част както 
следва: 
 

1. Приходна част в местни дейности: 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 

1. 24-05 Приходи от наеми на имущество 17 000 18 000 

 
 2. Разходна част в местни дейности: 
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Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозна дейност”, Група 2 
„Физическа култура и спорт”, Дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички” 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 

1. 43-01 Субсидии за нефинансови 
предприятия за текуща дейност 
 

7 000 8 000 

 
 3. Упълномощава Кмета на общината да договори 

допълнителни условия по целевите разходи, свързани с времето и 
начинът на предоставяне и отчитане на тези средства от хандбален 
клуб „Опака-1974” гр. Опака. 

 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници 

 
Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

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 10/десет/гласа „ДА”, 2/два/гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, решението се 

приема. Преминаваме към 3-та точка от дневни ред- Докладна записка 
относно: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Давам думата на г-н Реянов. 

  
Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита докладната 
записка и дава разяснения относно предстоящия проект. 
 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 
докладната записка, 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 
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комисия проведе заседание на 22.06.2012г. и след проведените 
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява 
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да 
вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов, има 
ли въпроси и изказвания по докладната? Давам думата на г-н Борисов. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми общински съветници, 
ние от групата на ГЕРБ ще подкрепим това предложение, защото това 
касае хора, наистина нуждаещи се от обгрижване. Благодаря. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Борисов, 
колеги, ако нямате други изказвания предлагам да преминем към 
гласуване на следното 
 

 
РЕШЕНИЕ № 65 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет-Опака и във 
връзка с кандидатстването на община Опака по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома", 
приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната 
икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната 
икономика", Общински съвет Опака  

 
РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда 
към Домашен социален патронаж за нуждите на проектното 
предложение. 

 
2. Възлага на Кмета на община Опака последващите съгласно 

закона действия. 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници  
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

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 



 7 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 12/дванадесет/ гласа „ДА”, решението се приема. Преминаваме 

към 4-та точка от дневният ред – Докладна записка относно: Изменение 
и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни 
такси и цени на услуги на територията на община Опака 

 
Лютфи Реянов - кмет на община Опака, зачита 
докладната записка и предложението за решение. 
 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви 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 22.06.2012г. и след проведените 
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява 
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да 
вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов, 
колеги има ли изказвания по докладната? …….Няма. Преминаваме към 
гласуване на следното 

 
РЕШЕНИЕ № 66 
 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА 

изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги на територията на община Опака във 
връзка с кандидатстването на Община Опака за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в 
дома"  по ОП РЧР и създава нов  
чл. 24 (1) Лицата, ползващи почасови услуги в Звено за услуги в 
домашна среда ще заплащат такса, обвързана с продължителността на 
услугите и дохода на потребителите, в следния вид: 
 
Потребители с доход от… до… Диференцирана ставка за 

потребителска такса 

65лв. - 130лв. 0,10лв./час 

130,01лв. – 260 лв. 0,12 лв./час 
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260,01 лв. – 325 лв. 0,15 лв./час 

Над 325 лв. 0,18 лв./час 

 
(2) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой 
получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана 
часовата ставка. 
(3) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето. 
(4) Таксите по този член се събират от координатора на Звеното за 
услуги в домашна среда и се внасят в общинския бюджет до 20-то число 
на месеца, следващ месеца за който се дължат. 
 2. Създава се допълнителен параграф 8 от Преходните и 
заключителни разпоредби: чл. 24 влиза в сила при получаване на 
финансиране по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома"  по ОП РЧР. 
 
В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници 
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

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 12/дванадесет/ гласа „ДА” решението се приема. Преминаваме 

към 5-та точка от дневният ред - Докладна записка относно: Приемане 
на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и 
регистрация на животни на територията на община Опака. Давам 
думата на г-н Реянов. 

 
Кметът на община Опака г-н Лютфи Реянов зачита 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 22.06.2012г. и след 
проведените разисквания излиза със следното становище: Комисията 
дава съгласие ОбС-Опака да вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, имате ли 
въпроси по докладната записка? Давам думата на г-н Борисов. 
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Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Колеги, искам да задам въпроса 
защо не се чете проекта за Наредбата? Как тази информация, този 
проект ще стигне до хората?  

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Господин Борисов, 
господа общински съветници, нямам нищо против да четем проекта за 
Наредбата, но мисля че това не е нужно. Ако все пак решите, ще я 
четем. Всеки, който иска има право да дойде и по установения ред да 
получи Наредбата. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви господа, има 
ли други изказвания?......Няма. Предлагам да преминем към гласуване 
на следното 
 

РЕШЕНИЕ № 67 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА,  Общински 
съвет гр. Опака  
 

РЕШИ: 
 

Приема Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, 
контрол и регистрация на животни на територията на община Опака. 
 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници  
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 7 - - 
ГЕРБ  - 4 
ОСД 1 - - 

 
С 8/осем/ гласа „ЗА”, 4/четири/гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

решението се приема. 
  
Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, вземам думата за да 

обясня вота си „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Съгласен съм с това, че трябва да се 
приеме Наредбата, такива са изискванията. Но мисля че тук нещата 
опират до гражданската съвест на всички. Всеки от нас има животно в 
къщата си. Нека щом сме го взели, се грижим за него. Много от нещата, 
заложени в Наредбата са неприложими и непосилни за повечето хора.  

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Благодаря и подкрепям г-
н Радев в изказването му. Убеден съм в това, че ако държавата не 
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направи нищо, всички сме с вързани ръце. Изискванията на закона са 
много, но неизпълними. Ето например  - как да направим приют, към 
него има хиляди изисквания, а толкова средства не могат да се заделят. 
Правихме опити да регистрираме кучетата в общината. Дойде малка 
част от населението, повечето хора не реагираха. Как да има приходи? 
Пак опираме до гражданската съвест. Друг пример – много от хората си 
вземат куче, в един момент решават, че нямат възможност да се грижат 
за него и го пускат на улицата. Какво става след това с кучето? То е 
скитащо, гладно и опасно.  

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви господа, ако 
няма други изказвания предлагам да преминем към 6-та точка от 
дневния ред - Докладна записка относно: Обсъждане и вземане 
решение за продажба чрез публичен търг на общинска собственост. 
Давам думата на г-н Реянов. 
 

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

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н Реянов, 

колеги чухте докладната записка, 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 22.06.2012г. и след проведените 
разисквания излиза със следното становище: Комисията одобрява 
предложеното в докладната записка и дава съгласие ОбС-Опака да 
вземе решение. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 
становището на ПК, има ли предложения и изказвания по докладната 
записка?......Няма. Предлагам да преминем към гласуване на следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 68 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на чл. 34, ал. 4, чл. 35, 
ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет гр.Опака 
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РЕШИ : 

 
І. Дава съгласие да бъдат продадени,  чрез  провеждане на 

публичен търг, следните автомобили: 
 

 1. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ВАЗ”,  модел 21093 с рег.№ Т 72 25 ТТ  
 2. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ФОРД”, модел „МОНДЕО” с рег. № Т 10 06 ТТ  
 3. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ДЕУ”, модел „ЛАНОС” с рег.№ Т 63 90 ХТ  
 

ІІ.  Възлага на  кмета на община Опака да открие процедура за 
провеждане на публичен търг за  продажба на: 

 
1. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ВАЗ”, модел 21093 с рег.№ Т 72 25 ТТ с начална 
цена определена от лицензиран оценител в размер на 550.00 лева 
/петстотин и петдесет лева/ 
2. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ФОРД”, модел „МОНДЕО”с рег. № Т 10 06 ТТ с 
начална цена определена от лицензиран оценител в размер на 350.00 
лева/триста и петдесет лева/. 
3. ЛЕК АВТОМОБИЛ „ДЕУ”, модел „ЛАНОС” с рег.№ Т 63 90 ХТ с 
начална цена 360.00 лева / триста и шестдесет лева /. 

 
В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници  
 

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов ДА 

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 12/дванадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

решението се приема. Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Колеги 
имате думата. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински 
съветници, преди около две седмици по БТВ се излъчи репортаж, 
свързан с дома за стари хора в с. Гърчиново. Показани бяха много 
нередности. Въпроса ми към г-н Реянов е следният: Какво се свърши за 
това време, беше ли подобрено нещо? 
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Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински съветници, 
г-н Реянов, първо искам да благодаря, че изпратихте работници в 
нашият квартал. Второ-въпросът ми е: Има ли възможност да изпратите 
хора, които да иззидат стените и поставят прозорци на съблекалните на 
стадиона в Опака? Всичко е съборено и счупено. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа 
общински съветници, г-н Борисов, искам да поясня, че повечето от 
показаните неща бяха изкривени. Проверката беше по сигнал на 
съветници от ГЕРБ. А самите репортери обслужиха точно тази партия. 
Сградите, които се обитават са стари и полагаме големи усилия да ги 
поддържаме. Показана бе тоалетна, която не се използва. Кашкавалът 
не беше с изтекъл срок на годност, но не дадоха възможност на 
домакинката да покаже това. Интервюто с мен-нямаше и минута. Не 
бяха показани нещата, които казах. Кажете ми, каква представа се 
създаде в хората? 

Към г-н Апти – прозорци и стени на стадиона отдавна няма. Няма 
как да се поддържа нещо, което не се ползва от години. Ще разпоредя 
хора да проверят все пак как стоят нещата. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Искам да поясня, че съветниците от 
ГЕРБ нямат нищо общо с проверката в ДСХ с. Гърчиново. 

Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Задавам въпрос от името на Амил Коьсе от   
ПП ГЕРБ: Пред училището в Крепча има барака, която е опасна за 
децата в училище и хората, които минават от там. Руши се и дано не 
стане нещо сериозно. Въпросът е: Има ли възможност и ако има, кога 
ще се премахне тази барака от там? Благодаря. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Собственика на бараката 
е предупреден отдавна за премахването на бараката. До сега не е взел 
мерки – не е съборил бараката, или е направил подобрения, така че на 
свой ред общината ще разтрогне договора с него и ще потърси 
законово основание да събори опасната сграда. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, давам 
думата на г-н Петко Ганчев от ПП ОСД. 

Петко Ганчев – ПП ОСД – Уважаеми господа общински съветници, 
г-н Реянов, първият ми въпрос е: Защо се спря ремонта на пътя Г. 
Абланово-Попово? Второ, помолиха ме жители на Крепча да попитам-
Как стои въпроса с водоснабдяването в горната махала на с. Крепча? 
Хората постоянно са на режим. И трето-въпрос от мен самия-кога ще 
бъдат поставени масите, които преди време ползвахме на заседания тук. 
Благодаря. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Г-н Ганчев, този път е 
третокласен и ангажимента за него е на държавата и по-точно на 
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областно пътно управление Търговище. От своя страна общината не 
бяга от отговорност. Аз лично съм говорил с представители от пътно 
управление и ми обещаха, че всичко ще е наред. Отначало нещата 
потръгнаха, започнаха кърпежи, стигнаха до някъде и спряха. Отново 
се свързах с тях, отговора им бе, че нямат средства и за това са спрели. 
Това е, което мога да Ви кажа по този въпрос. 

За водата в Крепча – проблема го знам, обяснил съм на хората, които 
са потърпевши да се съберат и направят подписка. Тогава, щом като 
има такава, са длъжни да им обърнат внимание. Аз неведнъж съм 
отнасял проблема до ВИК, но само обещания, поканих техни 
представители, но не дойдоха. 

По отношение на масите, които ползвате тук - няма ги, защото в 
младежкия дом в Опака се провеждат курсове по Европейските 
програми и масите са изместени там. След около седмица обучението 
приключва и масите ще бъдат върнати тук. 

Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Г-н Реянов, задавам въпрос от името на г-н 
Рамишев от гр. Опака: До кога само ще се запълват дупките в Опака? 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Г-н Апти, Вие като 
съветник можеше да обясните на господина, че имаме проект за 
канализация и докато не започне проекта, докато не се положат 
тръбите, няма как да се асфалтира цялостно. Това е и моят отговор. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, има ли 
други изказвания? … Няма. 

 
 
 
ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОбС ОПАКА, ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ 

НА ДНЕВНИЯ РЕД. 

 
 
 
 
 

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


