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 №13
От 23.07.2012г.

РЕШЕНИЕ № 69

ОбС Опака на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация прави следните
изменения в Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с
общинска администрация:
1. Чл. 18, се изменя така: Председателят на Общинският
съвет получава възнаграждение за работата си, което се определя
с решение на ОбС, но не може да надвишава 90% от размера на
възнаграждението на кмета на общината и се заплаща със
средства от общинския бюджет.
2. Чл. 23, ал. 2 се изменя така: Размерът на
възнаграждението на общинския съветник по ал. 1, т. 7 се
определя с решение на Общинския съвет, но не може да
надвишава 30 на сто от средната брутна заплата в общинска
администрация, за последния месец, от предходното тримесечие
и е разпределено както следва:
• Възнаграждение за участие в заседание на ПК
при ОбС
• Възнаграждение за участие в заседание на ОбС
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РЕШЕНИЕ № 70

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 01.04.2012 г. до 30.06.2012 г. в размер на 10,00
лв.,разпределени както следва:
1. Кмет на Община Опака: общо 10.00 лв.
1.1 На 26.04.2012г.
Анекс към Договор – 10 лв.

до гр.София- Сключване на

2. Председател на ОбС Опака – 0 лв.

РЕШЕНИЕ № 71

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

Общинска
администраци
я

§§

БИЛО

СТАВА

01-01„Заплати и 163 594
възнаграждения
на персонала нает
по
трудови
правоотношения
”
01-02„Заплати и 57 628
възнаграждения
на персонала нает

163 470

§§

02-09”Други
плащания и
възнагражде
57 562 ния”

БИЛ
О

105

2

СТАВА

295

по
служебни
правоотношения
Чистота

Други
дейности
по
икономиката

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

14 300

14 269 02-09”Други
плащания и
възнагражде
ния”

0

31

24 300

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

0

29

РЕШЕНИЕ № 72

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
№
1 45-01 Текущи дарения, помощи и
други безвъзмездно получени суми

БИЛО
6 514

СТАВА
8 514

2. Разходна част в дофинансиране на делегираните от
държавата дейност:
Функция 5”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
Група 3 ”Прогр. Дейност и служби по социално осигуряване,
подпомагане и заетост”, Дейност 540”Домове за стари хора ”
№
ПАРАГРАФИ
1 10-15 Материали

БИЛО
0

СТАВА
2 000
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РЕШЕНИЕ № 73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Опака утвърждава Общинска програма за
закрила на детето.

РЕШЕНИЕ № 74
Общински съвет гр. Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА одобрява:
1.
Общата численост на Общинска администрация
Опака от 38 щатни броя и 3 бр. извънщатна
численост по ПМС 66;
2.
Структурата на Общинска администрация Опака,
съгласно приложението;

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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