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
П Р О Т О К О Л №12
От 25.06.2012г.

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.

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:
№

1.

ПАРАГРАФИ

24-05 Приходи
имущество

от

наеми

на

БИЛО

СТАВА

17 000

18 000

2. Разходна част в местни дейности:
Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозна дейност”,
Група 2 „Физическа култура и спорт”, Дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички”
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№

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.

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 BG051PO0015.1.04 „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.

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
2

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
до…
65лв. - 130лв.
130,01лв. – 260 лв.
260,01 лв. – 325 лв.
Над 325 лв.

от… Диференцирана ставка
потребителска такса
0,10лв./час
0,12 лв./час
0,15 лв./час
0,18 лв./час

за

(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.

РЕШЕНИЕ № 67
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
Общински съвет гр. Опака

от ЗМСМА,

РЕШИ:
Приема Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане,
контрол и регистрация на животни на територията на община
Опака.
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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

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 /.

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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