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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  № 17

От 31.10.2012г.

Днес 31.10.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в 
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При откриване 
на заседанието присъстваха 12/дванадесет/ общински съветници.
Отсъства Сабри Ахмедов от ПП ГЕРБ.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа, в 
началото на заседанието искам да Ви уведомя, че в деловодството на 
ОбС Опака е постъпило питане от групата съветници на ПП ГЕРБ, на 
което питане ще бъде отговорено в края на заседанието. В залата 
присъстват 12/дванадесет/ общински съветници, имаме кворум, 
откривам заседанието на ОбС – Опака. Предлагам на Вашето внимание 
следният 

ДНЕВЕН РЕД:

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

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

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

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА

4. Докладна записка относно: Компенсиране на пътните разходи на 
Алев Бейханова Алиева от с. Гърчиново-ученичка от IV клас в ОУ 
„В. Левски”с. Крепча и придружителя и.

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА

5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от общински 
недвижим имот – пасище, мера

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА

6. Докладна записка относно: Одобряване командировъчните разходи 
на Кмета на община Опака и на Председателя на ОбС-Опака за 
третото тримесечие на 2012г.
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ДОКЛ. Ф. ФЕИМОВ - ДИРЕКТОР 
ДИРЕКЦИЯ „ОА”

7. Докладна записка относно: Приемане на Програма за овладяване 
на популацията и трайно решаване на проблема с 
безстопанствените кучета на територията на община Опака за 
периода 2012 до 31.12.2015г.

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА

8. Информация относно: Организацията на учебната 2012/2013 
година в детските градини и училищата на територията на община 
Опака и готовността за есенно-зимния сезон

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА

9. Докладна записка относно: Упълномощаване на представител на 
община Опака в извънредното общо събрание на акционерите на 
„МБАЛ-Търговище” АД

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 
ОПАКА

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

Амил Кьосе – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа, имам предложение-в 
състава на постоянните  комисии да бъдат включени всички съветници.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, има ли други 
предложения?......Няма. Гласуваме предложението на г-н Кьосе в 
състава на Постоянните комисии да бъдат включени всички съветници. 

В залата присъстват  12/дванадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 4
ОСД 1

С 5/пет/ гласа „ЗА” и 7/седем/ гласа „ПРОТИВ”, предложението се 
отхвърля. 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.
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В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 4
ОСД 1

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. Преминаваме 
към 1-ва точка от дневният ред: Докладна записка относно: 
Актуализация на Бюджет 2012г.

Лютфи Реянов – кмет на община Опака 
зачита докладната записка.

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 30.10.2012г., на което присъстваха всички 
членове и след проведените разисквания излиза със следното 
становище: Комисията одобрява предложеното в докладната записка и 
предлага  ОбС да вземе решение.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 
докладната записка и становището на Постоянната комисия, има ли 
въпроси и изказвания?…..Няма, предлагам да преминем към гласуване 
на следното

РЕШЕНИЕ № 86

ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от 
Закона за общинския бюджет и чл. 41 от Наредбата за съставяне, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Опака, изменя Бюджет 
2012г. в приходната и разходната част както следва:

1. Приходна част в местни дейности:

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА
1 28-02 Глоби, санкции, лихви,

обещетения и начети;
4 000 4 300

2 45-01 Текущи дарения, помощи и други 
безвъзмездно получени суми

8 514 17 187
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2. Разходна част в местни  дейности:

2.1.Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозна дейност”, 
Група 2 „Прогр. Физическа култура и спорт”, Дейност 714 
„Спортни бази, спорт за всички”

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА
1 42-14 Помощи по решение на ОбС 0 300

2.2.Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозна дейност”, 
Група 3 „Култура”, Дейност 759 „Други дейности по културата”

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА
1 10-15 Материали 0 300

10-20 Външни услуги 5 000 10 000
10-98 Други некласифицирани в други 
параграфи

0 3 373

В залата присъстват  12 /дванадесет/ 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 ДА

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 2-ра точка от дневния ред - Докладна записка относно: 
Актуализация на Бюджет 2012. Давам думата на кмета на общината.

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 30.10.2012г., на което присъстваха всички 
членове и след проведените разисквания излиза със следното 
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становище: Комисията одобрява предложеното в докладната записка и 
дава съгласие  ОбС да вземе решение.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, има ли 
въпроси и изказвания по докладната записка?...Няма, предлагам да 
преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 87

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 във връзка с чл. 33, ал. 1 от 
ПМС №367/29.12.2011 г., актуализира Бюджет 2012 г. в разходната част 
по дейности и параграфи както следва:

ДЕЙНОСТ §§ БИЛО СТАВА §§ БИЛО СТАВА

Общинска 
администрация

Държавни 
дейности

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала нает 
по трудови 
правоотношения
”

163 470 163 341

02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”

295 636
01-02„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала нает 
по служебни 
правоотношения

57 562 57 496

01-03„Заплати от 
правоотношения 
приравнени  към  
трудови 
правоотношения
”

77 847 77 700

ДСХ -
Държавни 
дейности

01-01”Заплати 
възнаграждения  
на  персонала  
нает по трудови 
правоотношения
”

151 380 151 293 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”

119 206

Други 
дейности 
по отбрана -
Държавни 
дейности

02-01” Нещатен   
персонала   по 
трудови 
правоотношения
”

36 224 36 194 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”

0 30

СТОЛОВЕ- 01-01„Заплати и 
възнаграждения 

32 145 32 062 02-09”Други 
плащания и 

55 138
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В залата присъстват  12/дванадесет/ 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 ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

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” и 1/един/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,
решението се приема. Преминаваме към 3-та точка от дневния ред –
Докладна записка относно: Актуализиране на списъка на длъжностите 
и лицата, имащи право на транспортни разходи

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

Местни 
дейности

на персонала нает 
по трудови 
правоотношения
”

възнагражде
ния” 

ДСП -
Местни 
дейности

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала нает 
по трудови 
правоотношения
”

30 974 30 946 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

28 56

Озеленяване -
Местни 
дейности

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала нает 
по трудови 
правоотношения
”

16 469 16 441 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

31 59

Други 
дейности
по 
икономиката -
Местни 
дейности

01-01„Заплати и 
възнаграждения 
на персонала нает 
по трудови 
правоотношения
”

24 271 24 244 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

29 56
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Реянов, давам 
думата на г-н Салимов за становище.

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 30.10.2012г., 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.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря г-н Салимов, 
колеги имате ли въпроси и изказвания по докладната записка? Давам 
думата на г-н Кьосе.

Амил Кьосе – ПП ГЕРБ – Уважаеми колеги, след като четох и 
изслушах докладната записка, предлагам  лицето Стефан Петров да 
бъде включено в списъка с пътуващите учители…Гледате ме така, 
защото не е ясно кой е Стефан Петров, нали? И на мен не ми е ясно кои 
са тези лица, посочени в списъка. Не знаем кой е този учител, в кое 
училище работи и т.н.

Борислав Борисов – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински 
съветници, това, което каза г-н Кьосе наистина е от значение. Самото 
решение, което ще вземем трябва да е оформено както трябва-с имена, 
длъжност…Трябва да се посочат и тези, които вече не пътуват. Всичко 
трябва да е точно и ясно. По този начин сега всеки може да пътува. 
Същото се отнася и за даренията-трябва да е ясно посочено в 
решението какви са даренията, от кого са…Предлагам да се 
конкретизира списъка с пътуващите учители с имена, длъжност и 
месторабота.

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Господин Борисов, това 
не променя характера и съществото на решението. Точно Вие най-
добре знаете как стоят нещата. Знаете, че всичко отива в 
счетоводството, и всяка една цифра се разнася по сметки и параграфи. 
Всичко се засича и се равнява. Друго, самите директори си знаят хората, 
които пътуват.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, г-н Кьосе, 
Вие поддържате ли предложението си? Отхвърляте го. Предлагам да 
преминем към гласуване предложението на г-н Борисов да се 
конкретизира списъка на пътуващите учители с имена, длъжност и 
месторабота.

В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници
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ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 4
ОСД 1

С 4/четири/гласа „ЗА”, 7/седем/гласа „ПРОТИВ”и 1/един/глас 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, предложението се отхвърля. Ако няма други 
предложения, преминаваме към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 88

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 / 29.12.2012г., ОбС Опака актуализира и допълва списъка 
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, 
както следва:

Функция „Образование”
1. Валентина Стефанова Недева – считано от 01.09.2012г.
2. Емилия Кирилова Русева – считано от 01.09.2012г
3. Сибел Фикриева Мехмедова – считано от 01.09.2012г.
4. Диана Димитрова Христова – считано от 01.09.2012г.
5. Димитренка Иванова Митева – считано от 01.09.2012г.
6. Илка Петкова Станева – считано от 01.09.2012г.
7. Галина Тодорова Неделчева – считано от 01.09.2012г.

В залата присъстват 12/дванадесет/ 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 ДА

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе НЕ

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”, 1/един/”НЕ” и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
решението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневния ред –
Докладна записка относно: Компенсиране на пътните разходи на Алев 
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Бейханова Алиева от с. Гърчиново-ученичка от IV клас в ОУ „В. 
Левски”с. Крепча и придружителя и.

Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита 
докладната записка и предложението за решение. 
Обяснява, че молба е подадена до директора на 
училището в Крепча, но помощ на Алев е отказана.

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 30.10.2012г., 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.

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

Али Бейтулов ДПС – Уважаеми колеги, заявявам, че няма да взема 
отношение по докладната записка и няма да участвам в гласуването, 
защото имам роднинска връзка с Алев Бейханова.

Амил Кьосе ПП ГЕРБ – Господа, аз не съм против, но нека, ако има и 
други такива деца, които се нуждаят от помощ, да се помогне по 
някакъв начин и на тях. Може би самите родители не са наясно, че 
децата им могат да бъдат подпомагани.

Борислав Борисов – ПП ГЕРБ – Господа общински съветници, беше 
споменато за колегата от Крепча. Не може училището да поеме пътните 
разноски на придружителя на Алев. Има Наредба, която не позволява.

Феим Апти – ПП ГЕРБ – Господа, имам предложение – нека се 
издирят такива деца, които имат нужда да бъдат подпомогнати. 
Сигурен съм, че има и други такива. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа, искам 
да отбележа, че става въпрос за неправилно тълкуване на Докладната 
записка. Никъде не се споменава училището да поеме разноските на 
придружителя. Само поясних, че има молба до директора на 
училището и го упрекнах, че не е поел разходите на детето. По 
следващия въпрос – винаги, знаете, сме откликвали на молби свързани 
с такива деца. А нима г-н Апти директорите на училищата не знаят 
дали имат такива деца? Защо ние от тук да се правим на разследващи? 
Виждате какъв е реда-идва молба, разглежда се и след като е нужно се 
помага.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, ако няма други 
изказвания, предлагам да гласуваме следното

РЕШЕНИЕ № 89

На основание чл. 21, ал. 1,т. 6, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА  ОбС Опака 
компенсира транспортните разходи на 100% на Алев Бейханова 
Алиева и придружителя й по маршрута с. Крепча-с. Гърчиново през 
учебните дни на учебната 2012/2013 година. Средствата да се 
изплащат след представяне на оправдателни документи от 
общинска администрация.

Гласуват 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 ДА

Али Бейтулов Алиев - 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: Отдаване под 
наем на част от общински недвижим имот – пасище, мера. Давам 
думата на г-н Реянов да Ви запознае с Докладната записка.

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

Бейти Бейтулов – Зам. 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 30.10.2012г., на 
което присъстваха 2/двама/от членовете и, 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 – Уважаеми господа общински 
съветници, чухте Докладната записка, становището на Комисията, има 
ли въпроси и изказвания?...Няма, предлагам да гласуваме следното 
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РЕШЕНИЕ № 90

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинска собственост във връзка с чл. 37п от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общински съвет гр. Опака 

РЕШИ:

1. Предоставя на Пламен Стефанов Тодоров от гр. Попово за 
възмездно ползване на 2 дка. от имот № 127, представляващ 
пасище, мера, кат. IХ, с обща площ на имот 36.178 дка. с АОС № 
654/27.10.2005г. в землището на с. Люблен за поставяне на пчелни 
кошери за срок от 5 години.

2. Задължава Пламен Стефанов Тодоров да поддържа наетия имот в 
добро земеделско и екологично състояние, а именно:

 да почиства нежеланата  храстовидна растителност (къпина, 
шипка); 

 да опазва площите в близост до гори от пожари и от 
навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях;

 да провежда борба с агресивни и устойчиви растителни 
видове; 

3. Определя годишен наем сумата в размер на 8,00 /осем/лв.

В залата присъстват 12/дванадесет/ 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 ДА

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 6-та точка от дневния ред – Докладна записка относно: Одобряване 
командировъчните разходи на Кмета на община Опака и на 



12

Председателя на ОбС-Опака за третото тримесечие на 2012г. Давам 
думата на г-н Феимов.

Феим Феимов, Директор дирекция „ОА”зачита докладната 
записка и предложението за решение.

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 30.10.2012г., 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.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа общински 
съветници, чухте Докладната записка, становището на Комисията, има 
ли въпроси и изказвания?...Няма, предлагам да гласуваме следното 

РЕШЕНИЕ № 91

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 
страната и чл. 129 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействие с общинска администрация, ОбС 
Опака одобрява командировъчните разходи на Кмета на Община 
Опака и на Председателя на ОбС Опака за периода от 01.07.2012 г. до 
30.09.2012 г. в размер на 10,00 лв., разпределени  както следва:

1. Кмет на Община Опака:  общо 10.00 лв.

1.1 На 18.09.2012г. до гр.София- Сключване на Договор с 
ФОНД ФЛАГ – 10 лв.

2. Председател на ОбС Опака – 0 лв. 

В залата присъстват 12/дванадесет/ 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 НЕ

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ДА



13

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА

Бахри Даилов Алиев ДА

С 11/единадесет/ гласа „ДА”и 1/един/ „НЕ”, решението се приема. 
Преминаваме към 7-ма точка от дневния ред –Докладна записка 
относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията и 
трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на 
територията на община Опака за периода 2012 до 31.12.2015г. Давам 
думата на г-н Реянов.

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

Бейти Бейтулов – Зам. 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 30.10.2012г., на 
което присъстваха 2/двама/от членовете и, 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 – Уважаеми господа общински 
съветници, чухте Докладната записка, становището на Комисията, има 
ли въпроси и изказвания? Давам думата на г–н Радев.

Цветан Радев – ПП ГЕРБ - Уважаеми колеги, Програмата според мен 
е разработена много добре, обхванати са много неща, но за да не 
повтаряме след година същото, трябва наистина сериозно да се заемем 
ние като граждани първо, а на следващо място и общината като 
управляващ местен орган. Трябва да се увеличи събираемостта на 
данъците, нека се изиска и подпомагане от държавния бюджет. Нека 
самите граждани са по-съвестни, да не се пускат кучета по улиците-това 
е главния фактор за бездомните кучета. Благодаря.

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Благодаря Ви, г-н Радев, 
прав сте разбира се за всичко, което казахте. И аз отправям апел към 
гражданите да са по-съвестни и  отговорни в действията си. Ако всеки, 
който е решил да гледа куче, си го гледа в къщи, а не като му омръзне и 
няма възможност го пуска на улицата, нещата няма да стоят така. Ако 
всеки съвестно отиде и си плати данъка, общината няма да е в това 
положение. Знаете, че ние сме малка община и освен ако държавата не 
се намеси, не виждам как ще продължат нещата. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, ако няма 
други изказвания, предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 92

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

РЕШИ:

Приема Програма за овладяване на популацията и трайно 
решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на 
община Опака. 

В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 3 1
ОСД 1

С 11/единадесет/ гласа „ЗА” и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 
решението се приема. Преминаваме към 8-ма точка от дневния ред -
Информация относно: Организацията на учебната 2012/2013 година в 
детските градини и училищата на територията на община Опака и 
готовността за есенно-зимния сезон. 

Кмета на община Опака зачита информацията и обобщава, че 
новата учебна година е започнала нормално, а всички учебни и 
социални заведения на територията на община Опака са готови за 
есенно-зимния сезон.

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 30.10.2012г., 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.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС –Колеги, чухте информацията 
и становището на Комисията, има ли въпроси, изказвания? Давам 
думата на г-н Радев.

Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми господа общински съветници, 
първо искам да благодаря на г-н Реянов, че изпълни нещо, на  което бях 
обърнал внимание – в детската градина в Опака има поставени щори. 
Сега, въпроса ми е за кадрите-как стоят нещата? Например- учител от 
детската градина в Опака пътува до с. Люблен. По този начин се 
получава, че той оставя 20 деца в Опака, за да гледа 5 в Люблен 
например. Благодаря Ви.

Амил Кьосе – ПП ГЕРБ – Господин Реянов, искам да попитам работят 
ли тоалетните в стола на училището в Крепча? Ако не, има ли 
възможност да се поправят?

Борислав Борисов –ПП ГЕРБ – Господа общински съветници, 
информацията, която чухме дава представа за готовността на 
заведенията, но има и други въпроси, които искам да поставя. 
Например-казва се, че детските градини са оборудвани според 
потребностите, те трябва да са оборудвани според изискванията. 
Друго-преди няколко години всички училища получиха по 7 
компютъра от държавата, закрити бяха 3 училища, по този начин 21 
компютъра остават излишни. Искам да попитам, къде са тези компютри 
сега? Нека се дадат на детските градини. На следващо място-предлагам
дърва от общинските гори да се предоставят и на училищата. По този 
начин ще бъдат направени икономии и с тези пари може да се закупи 
техника за училищата.

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа, ще се 
опитам да отговоря на всички въпроси, ако се наложи г-н Якимов- Гл. 
експерт „ОКЕДВ” и г-н Феимов-Директор дирекция „ОА” са тук, ще 
отговарят и те. Първо, за пътуващите учители от детските градини-от 
януари месец ЦДГ Опака има самостоятелен директор. Всеки директор 
си има определен норматив часове и след като е командировал учител 
от Опака в Люблен например, директора остава в групата, децата не са 
сами. Тоалетните в стола на училището в Крепча са ремонтирани и 
работят, г-н Кьосе. Дърва от общинските гори, г-н Борисов няма как да 
предоставим на този етап на училищата, това, което ни бе отпуснато 
разпределихме по социалните заведения, а останалото раздадохме на 
населението. Компютрите-доколкото имам информация аз, след 
закриване на училищата, компютрите са разпределени в другите 
училища, в детските градини и по кметствата За целта са направени 
протоколи и не е трудно да се провери къде са точно. Благодаря.
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господин Борисов, 
поддържате ли предложението си дърва от общинските гори да се 
предоставят на училищата? Да, благодаря, предлагам да гласуваме.

В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 4
ОСД 1

С 4/четири/ гласа „ЗА”, 7/седем/ „ПРОТИВ” и 1/един/ 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, предложението се отхвърля. Преминаваме към 
гласуване на следното 

РЕШЕНИЕ № 93

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема 
Информация за организацията на учебната 2012/2013 учебна година в 
детските градини и училищата на територията на община Опака и 
готовността за есенно-зимния сезон.

В залата присъстват 12/ дванадесет/ общински съветници

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ

ДПС 7
ГЕРБ 4
ОСД 1

С 12/дванадесет/ гласа „ЗА”, решението се приема. Преминаваме към 
т. 9 от дневния ред- Докладна записка относно: Упълномощаване на 
представител на община Опака в извънредното общо събрание на 
акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД.

Лютфи Реянов, кмет на община Опака зачита 
докладната записка и предложението за решение. 
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Бейти Бейтулов – Зам. 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 30.10.2012г., на 
което присъстваха 2/двама/от членовете и, 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 – Господа, чухте Докладната 
записка и становището на Комисията, има ли въпроси и изказвания? 
Давам думата на г-н Кьосе. 

Амил Кьосе – ПП ГЕРБ – Господин Реянов, искам да попитам каква е 
ползата на община Опака като акционер?

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Като акционер, общината 
има дялово участие, по този начин се начисляват дивиденти и ако се 
стигне един ден до закриване на болницата, общината получава своя 
дял. Това е в общи линии и накратко казано.

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господа, има ли други 
въпроси?....Няма, предлагам да преминем към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ № 94

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 
извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ –
Търговище” АД, което ще се проведе  на 09.11.2012г.;

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, което ще 
се проведе на 09.11.2012г.;

В залата присъстват 12/дванадесет/ общински съветници

Бейти Бейтулов Мехмедов ДА Сабри Салиев Ахмедов -

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов ДА

Абдрахим Юсменов ДА Феим Мехмед Апти ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ



18

Абдрахимов
Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе ДА

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”и 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 
решението се приема. Преминаваме към т. 10 от дневния ред –
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
Относно питането, което бе отправено към мен- аз поканих г-н 
Борисов на среща, обясних му как стоят нещата и как се е стигнало
до тази ситуация въпросното писмо да не стигне до групата 
съветници от ГЕРБ, но той явно иска публичност. Заявявам отново, 
че вината не е в Общинския съвет, г-н Реянов е тук , той ще обясни 
подробно. Относно доклада, изпратен до ОбС, копие е направено и 
изпратено на групата на ГЕРБ. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Уважаеми господа 
съветници, уважаеми радиослушатели, на 31.08.2012г. е 
пристигнало писмо от Районна прокуратура Попово за спиране на 
досъдебно производство. Копие от писмото трябва да се изпрати и 
на групата съветници на ГЕРБ. По невнимание писмото отива и е 
заведено в деловодството на Общинска администрация от 
техническия сътрудник на кмета, вместо в деловодството на ОбС. 
Техническият сътрудник на ОбС в момента не е на работа и 
писмото остава в папка в деловодството на ОА. От там вече текат 
срокове, съветниците от ГЕРБ явно искат да обжалват и тръгват по 
обратния ред. Прокурора казва, че писмото е изпратено и привиква 
Председателя на ОбС да даде обяснения. Той разбира се не знае за 
какво става въпрос. Връща се и започва да търси писмото. Така, това 
е в общи линии ситуацията, която се е получила, искам да заявя 
най-отговорно, че нищо не е направено умишлено. Достатъчно 
разумни сме да видим, че има срокове и нарочно да задържим 
писмото. Взел съм мерки, поисках писмени обяснения от моя 
сътрудник и наложих  необходимото наказание. Към мен, господа 
също имаше отправено питане, което обаче е доста в по-голям обем. 
Изисква се информация, която няма как за един ден да бъде 
изготвена. Искате справки за наеми, наематели, приходи…
Разпоредил съм да се отговори писмено на въпросите Ви. 

Борислав Борисов ПП ГЕРБ – Когато изпратих това питане до 
Вас, г-н Реянов, нямах предвид на това заседание да ми се отговори. 
По закон питания се правят и аз се възползвам от правото си. Знам, 
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че в началото на годината има отчет за приходите, но това е много 
общо, хората се интересуват и ни питат-с кого има сключен 
договор, кой плаща и кой не. Ще очаквам наистина изчерпателен 
писмен отговор. Искам да попитам, пак от името на гражданите, а и 
от свое име разбира се-бяха разпратени писма до всички жители на 
общината, които дължат данъци. За какво точно става въпрос, защо 
ако това са стари задължения не са потърсени до сега? Благодаря.

Цветан Радев – ПП ГЕРБ – Уважаеми общински съветници, 
уважаеми г-н Реянов. Всички виждаме, че започна усилен ремонт 
на площада в Опака. Това е една чудесна дейност от Ваша страна и 
нека завърши с успех. Няма нищо по-хубаво от новото и чистото. 
Питат ме възрастни хора-ще бъде ли изградена обществена 
тоалетна? На центъра се правят много мероприятия, в четвъртък 
имаме общински пазар, който също се посещава от много хора. 
Благодаря. 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – За данъците г-н 
Борисов-винаги общината е упреквана, че не събира задълженията 
си. Ето, предприехме мерки, изпращаме писма и това вече дава 
резултат. За тоалетната-трудно г-н Радев се поддържа обществена 
тоалетна. В проекта за площада няма заложена такава и не знам 
дали е по силите ни да я изградим ние. Благодаря.

Феим Апти – ПП ГЕРБ – Имам въпрос към кмета на общината-
искам да знам кои хора и по какъв начин са получили помощи от 
БЧК? Може ли по някакъв начин да се огласят имената на тези 
хора? 

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Господин Апти, как 
да Ви кажа аз кой е получил помощи от БЧК, след като за това 
отговорност носят социални грижи. Те си имат критерии, по които 
подпомагат нуждаещите се, а също и списъци. Ако толкова 
държите и Ви позволят, проверете там. Не вярвам на някой, който 
не е в списъка да са му дадени помощи. Но пак казвам-общината 
няма връзка с това. 

Али Бейтулов – ДПС – Аз също искам да задам въпрос от името 
на хората на с. Гърчиново-ще има ли социален патронаж в 
Гърчиново? Благодаря.

Лютфи Реянов – кмет на община Опака – Това, което искат 
хората в Гърчиново, а и не само там, г-н Бейтулов е правилно и 
необходимо. Но разкриването на едно такова социално заведение е 
свързано с много трудности и изисквания. Ето давам пример с 
патронажа в Опака-въпреки, че го има от много време, пак се 
намери някой, който не бе доволен, имаше прекалено много 
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изисквания и го затвориха, докато не бе изпълнено всяко едно 
предписание. Ще имам предвид желанието на хората от 
Гърчиново, но вече следващата година може да мислим за това. 
Благодаря Ви и аз.

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


