ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАКА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Я ПО
ПРОТОКОЛ №2
От 21.11.2011г.

РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака приема Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с
общинска администрация съгласно приложението.
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака избира за заместник-председател на Общинския съвет
Байти Бейтулов Мехмедов.
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака избира за заместник-председател на Общинския съвет
Петко Ганчев Петков.
В залата присъстват 13/тринадесет/ общински съветници
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РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Опака определя месечното възнаграждение
на Председателя на Общинския съвет и на заместник
председателите както следва:
• Председател на ОбС – 60% от основното месечно
възнаграждение на кмета на община Опака;
• Заместник-преседател – 40% от основното месечно
възнаграждение на кмета на община Опака;
РЕШЕНИЕ № 6
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21, ал. 1 т. 6 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака определя възнаграждението
на общинските съветници за участие в заседания на ОбС и в
заседания на постоянните комисии към него както следва:
• За участие в заседание на постоянни комисии – 200лв.
• За участие в заседание на общински съвет – 40лв.

РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински свъет
гр. Опака
РЕШИ:

Състава на Постоянната Комисия по Бюджет, финанси,
икономика, нормативна уредба, образование, култура, спорт,
здравеопазване и социална политика да бъде както следва:
Председател: Серхат Салимов Феимов
Членове: Абдрахим Юсменов Абдрахимов
Али Хасанов Юзеиров

РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински свъет
гр. Опака
РЕШИ:
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Състава на Постоянната комисия по Общинска
собственост, устройство на територията, земеделие и гори,
околна среда и благоустрояване, Европейски програми и
проекти да бъде както следва:
Председател: Али Бейтулов Алиев
Членове: Бахри Даилов Алиев
Байти Бейтулов Мехмедов
РЕШЕНИЕ № 9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.
22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет гр.
Опака определя за член на Областния съвет за развитие Гюнер
Юмеров Ашимов.
РЕШЕНИЕ № 10
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с предложение от Протокол на работната група за
разпределение на 5% резерв и добавката за подобряване на
материално-техническата база на училищата, ОбС Опака
РЕШИ:

Средствата заделени, като 5% резерв за училищата в размер
на 40 205лв. и добавката за подобряване на материалнотейническата база на всички училища на територията на
община Опака, в размер на 13 018лв. да бъдат използвани от
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за
съфинансиране по Проект по Оперативна програма
„Регионално развитие” за саниране на сградите на ОУ”Васил
Левски” с. Крепча и СОУ”Васил Левски” гр. Опака.

РЕШЕНИЕ № 11
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 чл. 33, ал. 1 от ПМС №334/29.12.2010г., актуализира
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Бюджет 2011 г. в разходната част по дейности и параграфи както
следва:
ДЕЙНОСТ

Общинска
администрация

§§

БИЛО

01-01„Заплати и 159 864
възнаграждения
на
персонала
нает по трудови
правоотношени
я”
ДСХ
02-01”За
6 926
нещатен
персонал нает
по
трудови
правоотношени
я”
ЦДГ
01-01„Заплати и 212 786
възнаграждения
на
персонала
нает по трудови
правоотношени
я”
Ученически
01-01„Заплати и 24 815
столове
възнаграждения
на
персонала
нает по трудови
правоотношени
я”
ДСП
01-01„Заплати и 25 882
възнаграждения
на
персонала
нает по трудови
правоотношени
я”
Други дейности 01-01„Заплати и 17 679
по икономиката възнаграждения
на
персонала
нает по трудови
правоотношени
я”

СТАВА

§§

БИЛО

СТАВА

159 734 02-09”Други
плащания и
възнагражден
ия”

345

475

6 889 02-09”Други
плащания и
възнагражден
ия”

265

302

212 674 02-09”Други
плащания и
възнагражден
ия”

471

583

24 791 02-09”Други
плащания и
възнагражден
ия”

0

24

25 765 02-09”Други
плащания и
възнагражден
ия”

0

117

17 586 02-09”Други
плащания и
възнагражден
ия”

0

93

РЕШЕНИЕ № 12
I. ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
ЗМСМА, чл. 41 от Наредба за съставянето, изпълнението и
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отчитането на бюджета на Община Опака и чл. 4, ал. 3 от ПМС
№67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности:
1. Определя числеността на персонала в местните дейности
считано от 01.11.2011 г. както следва:
1.1 Дейност „Чистота” – 8 бр.
1.2. Дейност „Озеленяване” – 9 бр.
1.3. Дейност “Други дейности по икономиката” – 9 бр.
II. Изменя Бюджет 2011 в приходната и в разходната част в
местните дейности както следва:
Приходна част в местни дейности:
№
1.

ПАРАГРАФИ
36-19 „Други неданъчни приходи”

БИЛО
1 000

СТАВА
7 086

Разходна част в местни дейности:
ДЕЙНОСТ
Озеленяване

ПАРАГРАФИ
01-01 „Заплати на персонала по
трудови правоотношения”
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели
за ДОО”
05-60 “Здравноосигурителни вноски
от работодатели”
05-80 “Вноски за ДЗПО”
Чистота
01-01 „Заплати на персонала по
трудови правоотношения”
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели
за ДОО”
05-60 “Здравноосигурителни вноски
от работодатели”
05-80 “Вноски за ДЗПО”
Други
01-01 „Заплати на персонала по
дейности
трудови правоотношения”
по
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели
икономиката за ДОО”
05-60 “Здравноосигурителни вноски
от работодатели”
05-80 “Вноски за ДЗПО”

БИЛО СТАВА
7 892
10 101
918

1 150

700

806

244
10 587

306
12 427

1 100

1 293

510

598

180
17 586

232
18 690

1 857

1 973

848

901

490

521
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РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.
9, ал. 2 и чл. 59-61 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

Определя за представител на община Опака в Общото
събрание на сдружение с нестопанска цел „регионално
сдружение за отпадъците Янтра – Лом 2008” Лютфи Реянов
Рюстемов, с ЕГН 6203138326 – кмет на община Опака, като го
упълномощава да участва в гласуванията от името на общината
при приемане на решенията на Общото събрание на
сдружението и подписва необходимите документи. При
гласуването, представителят на общината, да се съобрази с
клаузите на подписаното споразумение по реда на чл. 61 от
ЗМСМА и интересите на представляваната община.

ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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