
 1 

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  № 8 
 

От 23.04.2012г. 
 

 Днес 23.04.2012г. Общински съвет гр. Опака проведе заседание в 
заседателната зала на читалище „Пробуда” гр. Опака. При 
откриване на заседанието присъстваха 11/единадесет/ общински 
съветници. Отсъстват г-н Амил Кьосе от ПП ГЕРБ и г-н Бейти 
Бейтулов от ПП ДПС 
 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми господа 
общински съветници, 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: Актуализация на бюджет 2012г. 

ДОКЛ. Л.РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

2. Докладна записка относно: Одобряване командировъчните 
разходи на Кмета на община Опака и на Председателя на ОбС-
Опака за първото тримесечие на 2012г. 

ДОКЛ. Ф. ФЕИМОВ – 
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОА” 
 

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: Упълномощаване на представител на 
община Опака в Общото събрание на акционерите в МБАЛ – 
Търговище АД. 

ДОКЛ. Л. РЕЯНОВ – КМЕТ НА 
ОБЩИНА ОПАКА 

 

5. Отчет за изразходваните субсидии на читалищата за 2011г. и 
доклад за дейността им. 
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ДОКЛ. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 
ЧИТАЛИЩА 

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

Имате думата за предложения за допълнение или изменение на 
дневият ред …  

 
Борислав Борисов – ПП Герб отбелязва, че в залата на 

заседанието не присъстват представители на читалищата, а 
тяхното присъствие е необходимо, тъй като ще се обсъждат 

отчетите им. Председателят на ОбС Опака – г-н Гюнер Ашимов 
уведомява г-н Борисов, че председателите на читалищните 

настоятелства на територията на община Опака са уведомени за 
това  и са потвърдили присъствие. Докато трае разговора между г-
н Борисов и Председателя на ОбС Опака в залата на заседанието 
влизат представители на читалищата от територията на 

община Опака. 
 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Колеги, ако няма други 

констатации, предлагам да преминем към гласуване на дневния ред. 
 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 6   
ГЕРБ 4   
ОСД 1   
 
С 11/единадесет/ гласа „ЗА” дневният ред се приема. 

Преминаваме към 1-ва точка – Докладна записка относно: 
Актуализация на бюджет 2012г. 
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 20. 04. 2012г., на което 
присъстваха всички членове и след проведените разисквания излиза 
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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 имате думата. 
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински 

съветници, ние от групата на „ГЕРБ” по принцип сме ЗА, въпроса 
тук е, че според нас такива дребни въпроси като сумата за 
болничните няма смисъл да товарят дневния ред на всяко заседание. 
Нека се предвиди една сума за болнични още в началото и накрая 
останалото се изравни.  
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака - Господин Борисов, в 

логиката си може би сте прав, но тук става въпрос за изискване в 
закона. В залата е г-н Феимов – Директор дирекция „ОА”, той ще 
внесе разяснение по темата. 

 
Феим Феимов – Директор дирекция „ОА”обяснява какво налага 
актуализация на бюджета на общината на всяко тримесечие. 
 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 

изказванията на кмета на Общината,  на господин Борисов и на г-н 
Феимов, ако няма други въпроси и разисквания, предлагам Ви да 
гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 46   

 
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 
2012г. в разходната част по дейности и параграфи както следва:  
 

ДЕЙНОСТ §§ БИЛО СТАВА §§ БИЛО СТАВА 
Общинска 
администрация 

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

правоотношения” 

163 699 
 

163 594 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

0 105 

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

правоотношения” 

151 380 151 261 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния” 

0 119 

СТОЛОВЕ 01-01„Заплати и 
възнаграждения 

32 200 32 145 02-09”Други 
плащания и 

0 55 
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на персонала нает 
по трудови 
правоотношения” 

възнагражде
ния”  

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

32 100 32 072 02-09”Други 
плащания и 
възнагражде
ния”  

0 28 

 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници  
 

Бейти Бейтулов Мехмедов - 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 11/единадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „Въздържал се” 

решението се приема. Преминаваме към 2-ра точка от дневният ред 
- Докладна записка относно: Одобряване командировъчните 
разходи на Кмета на община Опака и на Председателя на ОбС-
Опака за първото тримесечие на 2012г. Давам думата на г-н 
Феимов. 

Феим Феимов – Директор дирекция „ОА” - зачита докладната 
записка. 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря Ви г-н 
Феимов, 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 20.04.2012г., 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 – Благодаря г-н Салимов, 
колеги чухте становището на комисията, запознати сте с 
докладната, имате думата … Има ли въпроси? Няма … Предлагам 
да преминем към гласуване на следното  

 
 



 5 

РЕШЕНИЕ № 47 
 

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 01.01.2012г. до 31.03.2012г. в размер на 342.65 лв., 
разпределени  както следва: 
 

1. Кмет на Община Опака: общо 101. 00 лв. 
 

1.1  От 16.01.2012г. до 17.01.2012г. до гр. Добрич - Участие в 
Общо събрание на Национално сдружение на общините в 
Република България – 91.00 лв. 
 
1.2  На 16.03.2012г. до гр. София „ДФ”Земеделие” – 10.00лв. 

 
2. Председател на ОбС Опака:  общо 241. 65 лв. 

 
2.1 От 16.01.2012г. до 17.01.2012г. – Участие в Общо събрание 
на Национално сдружение на общините в Република 
България в гр.Добрич –  91.00 лв. 
 
2.2 От 29.02.2012г. до 01.03.2012г. - Участие в Общо събрание на 
Национално сдружение на общините в Република България в 
гр. София – 110. 65 лв. 
 
2.3 От 22.03.2012г. до 23.03.2012г. - Участие в учредително 
събрание на Национална асоциация на председателите на 
общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ в 
гр.Пловдив – 40. 00 лв. 

 
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници 

 
 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ДПС 6 - - 
ГЕРБ 4 - - 
ОСД 1 - - 
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С 11/единадесет/ гласа „ЗА” решението се приема. 
Преминаваме към 3-та точка от дневният ред - Докладна записка 
относно: Актуализиране на списъка на длъжностите и лицата, 
имащи право на транспортни разходи. 

 

Кметът на община Опака г-н Лютфи Реянов 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 20.04.2012г., 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, имате 

ли въпроси по докладната записка? … Г-н Борисов, имате думата. 
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински 

съветници, от групата на „ГЕРБ” искам да кажа, че според нас лицето 
Кръстьо Якимов няма право на транспортни разходи, защото беше 
кандидат за съветник от листата на БСП. За да е там, адресната му 
регистрация трябва да е на територията на община Опака. Как 
тогава, с адресна регистрация в Опака, ще му се изплащат 
транспортни разходи от Попово до Опака и обратно? 
Феим Феимов – Директор дирекция „ОА” – Уважаеми господа 

общински съветници, уважаеми г-н Борисов, г-н Якимов наистина 
има постоянен адрес в гр. Опака, но настоящия му адрес е в гр. 
Попово. Поради тази причина, той има право на транспортни 
разходи. 
Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Аз предлагам да гласуваме на 

лицето Кръстьо Якимов да не се изплащат транспортни разходи. 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС- Опака – Колеги, чухте 

предложението на г-н Борисов, гласуваме да не се изплащат 
транспортни разходи на Кръстьо Стойков Якимов. 

 
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС  6- - 
ГЕРБ 4 - - 
ОСД  1- - 
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С 4/четири/ гласа „ЗА, 7/седем/ гласа „ПРОТИВ”, 
предложението се отхвърля. Ако няма други предложения, 
предлагам да преминем към гласуване на следното  
 

РЕШЕНИЕ № 48 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 2 от ПМС № 
367/29.12.2011г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2012г., ОбС Опака допълва Решение № 25/16.02.2012г. в 
частта на т. VII - списъка на длъжностите и лицата, които имат право на 
транспортни разходи, както следва: 

 

 Общинска администрация 
 

1. Кръстьо Стойков Якимов – считано от 01.03.2012г. 
 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници  
 

Бейти Бейтулов Мехмедов - Сабри Салиев Ахмедов НЕ 

Серхат Феимов Салимов ДА Борислав Петров Борисов НЕ 

Абдрахим Юсменов 
Абдрахимов 

ДА Феим Мехмед Апти ДА 

Гюнер Юмеров Ашимов ДА Амил Алим Кьосе - 

Али Бейтулов Алиев ДА Цветан Георгиев Радев ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

Али Хасанов Юзеиров ДА Петко Ганчев Петков ДА 

Бахри Даилов Алиев ДА   

 
С 8/осем/ гласа „ДА”, 2/два/ „НЕ”, 1/един/ „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ”, решението се приема. Преминаваме към 4-та точка от дневния 
ред - Докладна записка относно: Упълномощаване на представител 
на община Опака в Общото събрание на акционерите в МБАЛ – 
Търговище АД. 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 
Бейтулов за становище на Постоянната комисия. 

Али Бейтулов – Председател на ПК по „Общинска 
собственост, устройство на територията, земеделие и гори, 
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и проекти” – 
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Уважаеми колеги, Постоянната комисия проведе заседание на 
20.04.2012г., разгледа докладната записка от кмета на община Опака 
и след проведените разисквания предлага на ОбС Опака да вземе 
решение. 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми колеги, чухте 

становището на ПК, ако няма предложения, предлагам Ви да 
гласуваме следното 

 
РЕШЕНИЕ № 49 

 
 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, 
което ще се проведе  на 25.04.2012г.; 

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 25.04.2012г.; 

 
В залата присъстват  11/единадесет/ общински съветници  
 

Бейти Бейтулов Мехмедов -  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 11/единадесет/ гласа „ДА”, без „НЕ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”, решението се приема. Преминаваме към 5-та точка от дневния 
ред – Отчет за изразходваните субсидии на читалищата за 2011г. и 
доклад за дейността им. Давам думата на представителите на 
читалищата в община Опака. 
 

Представителите на читалищата в общината зачитат 
своите отчети. 



 9 

Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря на всички, 
колеги чухте отчета на всяко едно читалище, имате думата за 
въпроси и изказвания. 

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, дами и 
господа, отчетите се изчетоха един след друг и по този начин е 
трудно, ако има въпрос към дадено читалище да се зададе на 
момента. Аз си набелязах някои неща и искам да взема отношение. 
Според мен, това което са отчели като дейност е напълно 
недостатъчно. Всяко читалище получава субсидия, но тя не се 
изразходва пълноценно, прави се много малко. Нормално е за всеки 
по-голям празник да има изяви, но защо няма нищо допълнително? 
Прави се много малко, нека сe финансира тогава този, който 
наистина върши нещо. Много от докладите не дават информация 
какви са съставите към читалищата - танцови, певчески или други, 
издават ли се фактури от читалищата … Аз лично чакам фактура от 
читалището в с. Голямо Градище, ще ми бъде ли издадена? 
Благодаря. 

 
Серхат Салимов –Председател на НЧ „Христо Ботев” с. 

Голямо Градище – Да г-н Борисов, фактура ще Ви се издаде. 
 
Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Подкрепям това, което каза г-н 

Борисов до тук и няма да се повтарям. Искам само да допълня - в 
общината не се развива достатъчно спортна дейност, нека поне има 
културна. Когато приемахме бюджета исках предварително да се 
заложат пари за литература - в много от библиотеките не са 
купувани книги от години. Как да има посещаемост там тогава? 
Нека председателите дойдат и кажат: Искаме пари за закупуване на 
книги, не вярвам да не им се отпуснат. Друго, хората в Опака ме 
питат защо Великденският концерт не се е провел в читалището или 
на площада, а в заведение. Разбира се, аз не мога да взема отношение 
и ще помоля г-жа Росица Станева, секретар на читалището в гр. 
Опака, да обясни за това решение.  
Цветан Радев – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, дами и господа, 

изслушах отчетите на читалищата и също искам да взема 
отношение.  

1. Преди време имах възможност да посетя всички читалища в 
общината и се замислям за в бъдеще дали те ще 
просъществуват … Сградния фонд се руши, всичко е 
занемарено и неподдържано. В читалищата трябва да е 
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уютно, нека се търсят спонсори ако общината няма 
възможност да поддържа сградите.  

2. Още нещо - при мероприятия искаме хората да дойдат в 
залите. Как да стане това и залата да се напълни, след като не 
е отоплено? Във всички читалища е така. Нека се вземат 
мерки предварително, предния ден да се включат или запалят 
печки, за да могат хората да се чувстват добре. 

3. Следващото ми предложение е да се търсят и показват 
таланти от нашата община. Нима нямаме талантливи деца, 
достойни да ни представят някъде? 

4. Предлагам читалищата в общината да имат общи 
мероприятия. Нека има връзка между тях. Нека едно 
читалище гостува на друго и направят обща програма. 

 
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС-Опака – Благодаря на 

всички за изказванията, колеги, ако нямате други въпроси и мнения, 
давам думата на г-жа Станева, секретар на читалището в гр. Опака за 
отговор на въпроса, зададен от г-н Апти. 

Росица Станева – секретар при НЧ „Пробуда-1922”гр.Опака – 
Уважаеми дами и господа, Великден си мени датата, но по принцип 
почти винаги е студено. Именно за това, ръководството на 
читалището реши, концерта по случай Великден да бъде проведен в 
заведение на закрито, а не на площада. Поканихме изпълнители от 
гр. Попово, заведението беше пълно, хората се веселиха и останаха 
доволни. Ако концерта беше проведен в читалището, гостите 
нямаше да могат да вземат участие в програмата, тоест да поиграят. 
Именно заради студеното време и невъзможността за игра, решихме 
концерта да се проведе в заведение.  
Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми дами и господа, 

чухте отговора на г-жа Станева, давам думата на кмета на община 
Опака г-н Реянов.  
Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Уважаеми господа 

общински съветници, дами и господа, изслушах внимателно всичко 
казано до тук и искам да взема отношение по въпроса за субсидиите 
на читалищата. Вярно е, че не се отделят достатъчно средства за 
читалищата, но за това не е виновна общината, а държавата. Самата 
субсидия е малка и не можем да виним хората, които отговарят за 
читалищата. Те правят всичко по силите си, за да се развива дейност 
по населените места. Ако се наложи спонсорство, общината помага с 
каквото и колкото може. Проблеми е имало и ще има винаги, 
недоволни също. Благодаря. 
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Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Уважаеми дами и господа, 
ако няма други въпроси  по точката, предлагам да преминем към 
гласуване. В деловодството на ОбС-Опака е постъпила декларация по 
чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ от Серхат Феимов Салимов – общински 
съветник и Председател на НЧ „Христо Ботев – 1966г.”, с която той 
уведомява че няма да вземе участие в разискванията и гласуването 
по т. 5 от дневния ред на заседанието на ОбС-Опака и на заседанието 
на ПК при ОбС-Опака. 

Предлагам да гласуваме следното 
 

 РЕШЕНИЕ № 50 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС-Опака 
приема отчет за изразходваните субсидии на читалищата за 2011г. и 
доклад за дейността им. 
 
В залата присъстват 11/единадесет/ общински съветници 
 

 ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ 

ДПС 5 - - 
ГЕРБ 4 - - 
ОСД 1 - - 
 

 С 10/десет/ гласа „ЗА”решението се приема. Преминаваме 
към 6-та точка от дневния ред - Изказвания, питания, становища и 
предложения на граждани. Давам думата на г-н Борисов. 
 
 Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми колеги, от 
групата на ПП „ГЕРБ”имаме няколко въпроса: 

 Със заповед на кмета на общината се преустанови 
функционирането на разливочната в началния курс на училището в 
гр. Опака. Децата там са малки и се налага да се придвижват до 
столовата в средния курс, за да се хранят. Родителите са недоволни, 
защото децата се движат по улицата и до известна степен има риск 
докато слизат до долу. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Първо искам да 
напомня, че щом имате намерение да задавате въпроси, трябваше 
още в самото начало на заседанието да упоменете. Въпреки това, ще 
се опитам да отговоря на тях, доколкото е възможно. Г-н Борисов, 
Вие сте запознат със заповедта ми и от нея става ясно, че има 
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предписание от ХЕИ. Разливочната не отговаря на техните 
изисквания и сме принудени да спрем дейността и до отстраняване 
на проблемите, които инстанцията е посочила. В момента общината 
няма възможност да извърши необходимите предписания и за това 
се стигна до затварянето. Ремонта ще бъде извършен при първа 
възможност и на мен ми е ясно, че не е удобно малките ученици да 
слизат в средното училище, за да се хранят.  

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Благодаря за отговора, 
следващият ми въпрос е: Сметището в с. Голямо Градище закрито ли 
е? Имам информация, че там се изхвърлят отпадъци. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – По закон, до 
миналата година трябваше всички нерегламентирани сметища да 
бъдат закрити. Сметището в Голямо Градище е закрито и за това е 
уведомена инспекцията. Всичко е изпълнено, но самите хора 
продължават да изхвърлят отпадъци. Налагат се санкции, но 
проблема продължава. 

Господин Борисов, предлагам да си зададете въпросите с едно 
ставане и след това да Ви отговарям. Няма нужда да ставаме и сядаме 
на всеки въпрос и отговор.  

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Благодаря г-н Реянов, следващ 
въпрос от моя страна: Защо при наличие на един желаещ да взема 
отпадъчната храна от детската градина в Опака е определен друг, 
който не е заявил това? Друго, защо при назначаването на хора по 
европейски програми се използват политически пристрастия? 
Благодаря. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Борисов, 
въпроса за отпадъчната храна от детската градина не мисля че е за 
разискване тук. Въпреки това ще проверя как стоят нещата, ще 
говоря с домакина и директора на детската градина и ще Ви дам 
отговор.  

По въпроса за назначенията – моят отговор е, че няма 
политически назначени хора по програмите. Всичко си е по реда, 
обявено е и по кметствата и в Опака се правят списъци на хората 
отговарящи на условията на съответната програма. Смея да твърдя, 
че по този начин, назначавайки почти 200 човека, осигуряваме до 
известна степен прехраната на тях и техните семейства.  

Борислав Борисов – ПП”ГЕРБ” – Благодаря г-н Реянов, отговора 
че няма политически пристрастия при назначаване е очакван и ако 
продължава така, да има политически проблеми, ние от ГЕРБ 
обмисляме да напуснем и останалите да си решавате всичко сами. 
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Лютфи Реянов – Кмет на община Опака - Това е Ваше право г-
н Борисов. 

 Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Благодаря господа, има 
ли други въпроси? Давам думата на г-н Апти. 

Феим Апти – ПП”ГЕРБ” – Уважаеми господа общински 
съветници, имам въпроси към Кмета на община Опака и към 
Председателя на ОбС-Опака. 

Към Кмета: Господин Реянов, има оплаквания от граждани 
срещу бездомните кучета. Какво мислите да предприемете срещу 
това? Проблема не е само в Опака, а и в селата. 

Пръска ли се срещу кърлежи на територията на община 
Опака? 

Следващия ми въпрос към Вас е: Къде се изхвърлят отпадъците 
след като се събере сметта? Питам, защото при един по-силен вятър 
всичко наоколо е в найлонови торбички.  

И последен въпрос: На предишното заседание обещахте, че ще 
изпратите хора да почистят улиците след снеготопенето. Съседите се 
оплакаха, че това още не е сторено. Благодаря. 

Въпросът ми към Председателя на ОбС е Господин Ашимов, 
искам да попитам - колко пари изхарчихте при обмяната на опит в 
гр. Троян? Благодаря и на Вас предварително. 

Лютфи Реянов – Кмет на община Опака – Господин Апти, 
проблема с кучетата не е от вчера, няма да приключи днес. Това е 
проблем не само на нашата община, това е проблем на цялата ни 
държава. Знаете, по закон не можем да ги убиваме, излезе 
информация, че от 2014г. държавата ще субсидира общините за 
направа на приюти и надявам се тогава до известна степен проблема 
да го разрешим при нас. Но до тогава, ще се опитваме по някакъв 
начин да се справим с кучетата. 

За пръскането срещу кърлежи-отговарям Ви, да, извършена е 
дезакаризация на тревните площи, детските и учебните заведения, 
болницата, площадките за игра, паркове и градини на територията 
на община Опака. 

На последните два въпроса Ви отговарям, че района около 
сметището и улиците във Вашият квартал ще бъдат почистени от 
работниците, които предстои да се назначат по програмите на ЕС. 

 Гюнер Ашимов – Председател на ОбС – Господин Апти, 
задавате ми въпрос сега, на момента, не съм подготвен с цифри, а 
трябва да Ви кажа точно такива, на следващото заседание ще Ви 
отговоря за извършените разходи. 
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Али Юзеиров – общ.съветник от ДПС – Уважаеми колеги, ако 
сме приключили с текущите въпроси по днешното заседание, искам 
да отправя един апел към всички, които сме в тази зала, всички които 
ни слушат по местния радиовъзел и ни гледат онлайн: на 12.05.2012г. 
ще се проведе национална кампания „Да изчистим България за един 
ден„ Призовавам всички, нека се включим и помогнем на нашето 
населено място, на нашата улица, да са чисти, уредени и светли. 
Благодаря за вниманието. 
 

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 


