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 №5
От 16.02.2012г.

РЕШЕНИЕ № 24
I. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал.
1 от ПМС №67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации
и дейности и точки 8, 9, 10 и 11 от Решение №265 на МС от
29.04.2011г., определя средна месечна брутна заплата и числеността
на персонала в държавните дейности както следва:
1. „Общинска администрация”:
1.1 Щатна численост 38 бр. и средна месечна брутна заплата
656.08 лв.;
1.2 ПМС №66/28.03.1996 г. – 3 бр.
2. Функция „Отбрана и сигурност”:
1. ПМС №212 (денонощни дежурни) – 295.68 лв. средна месечна
брутна заплата – 5 бр.
2. ПМС №351 (техник на радиопредавателни центрове ) –
315.11 лв. средна месечна брутна заплата – 3 бр.
3. Функция „Образование”:
3.1 Дейност „ЦДГ” – 472.84 лв. средна месечна брутна заплата –
44.5 бр.
4. Функция „Здравеопазване” – 493.90 лв. средна месечна
брутна заплата – 2 бр.
5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
5.1 Дейност „Дом за стари хора” – 435.00 лв. средна месечна
брутна заплата – 29 бр.
5.2 ПМС №66/28.03.1996 г. – 2 бр.
II. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 3 от ПМС №67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности, определя средна месечна брутна заплата и
числеността на персонала в местните дейности както следва:
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1. Дейност „Ученически столове” – 304.40 лв. средна месечна
брутна заплата – 9 бр.
2. Дейност „Домашен социален патронаж” – 304.11 лв. средна
месечна брутна заплата – 9 бр.
3. Дейност „Озеленяване” – 293.48 лв. средна месечна брутна
заплата – 9 бр.
4. Дейност „Чистота” – 324.22 лв. средна месечна брутна
заплата – 8 бр.
5. Дейност „ Др. дейности по икономиката” – 318.49 лв. средна
месечна брутна заплата – 9 бр.
6. „Други дейности по селското и горското стопанство” – 399.22
лв. средна месечна брутна заплата – 2 бр.
РЕШЕНИЕ № 25
І. На основание чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинските
бюджети, Общински съвет Опака оправомощава Кмета на общината,
при възникване на неотложни и доказани потребности през
бюджетната 2012г. и при спазване на общия размер на бюджета, да:
1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните
видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна
дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии в частта на делегираните от държавата дейности;
2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в
една дейност или от една дейност в друга в границите на една
бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните
дейности;
ІІ. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети,
Общински съвет Опака считано от 01.01.2012г.:
1. Определя за второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити:
1.1. Дейност „Целодневни детски градини” с ръководител
Феим Юсменов Феимов – Гл. експерт „Образование, култура и
демографски въпроси”
2. Определя за второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити, прилагащи системата на делегирани бюджети:
2.1 СОУ „В. Левски” гр. Опака с Директор Борислав
Борисов
2.2 ОУ „В. Левски” с. Крепча с Директор Седат Мехмедов
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2.3 ОУ „Алеко Константинов” с. Г. Градище с Директор
Джошкун Феимов
III. На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото
възпитание и спорта, Общински съвет Опака определя разходите за
издръжка на спортните клубове със седалище и дейност на
територията на Община Опака по бюджета за 2011 г. в размер на 7
000 лв., от които: за футболни клубове – 4 000 лв. и за хандбален клуб
– 3 000 лв.
Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни
условия по целевите разходи, свързани с времето и начинът на
предоставяне и отчитането на тези средства.
IV. На основание чл. 13, т. 3 от ПМС №367/29.12.2011г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012г.,
Общински съвет Опака определя размера на разходите за
представителни цели на Кмета на Общината по бюджета на
Община Опака за 2012г. в размер на 14 000 лв.
V. На основание чл. 32, ал. 2 от ПМС №367/29.12.2011 г.,
Общински съвет Опака определя размера на разходите за СБКО в
размер на 3% за всички държавни дейности и в размер на 2% за
всички общински дейности.
VІ. На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от ПМС №367/29.12.2011г.,
Общински съвет Опака
РЕШИ:

Да се подпомагат разходите за погребение на самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в
службите за социално
подпомагане лица с източник на финансиране от общински
приходи. В помощта се включват разходите за: издаване на смъртен
акт – 2 лв., превоз на покойника – 10 лв., ковчег /дъски/ - 25 лв. и
изкопаване на гроб – 10 лв.; обща стойност на помощта – 47.00 лв.
VІІ. На основание чл. 29, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 67, ал. 3 от ПМС
№367/29.12.2011 г., Общински съвет Опака считано от 01.01.2012г.:
1. Определя да бъдат изплащани пътни разходи на директори
и учители във функция „Образование” в размер на 85% до
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изчерпване на средствата предоставени от МФ. Необходимите
средства над средствата предоставени от МФ за компенсиране на
разходите за пътуване на педагогическия персонал се поемат по
решение на второстепенните разпоредители от делегираните им
бюджети.
2. Определя да бъдат изплащани 80% от пътните разходи за
всички останали дейности.
3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат
право на транспортни разходи съгласно Приложение.
VIII. На основание чл. 46 от ПМС №367/29.12.2011г., Общински
съвет Опака:
2. Определя 20 % от размера на режийните разноски за
приготвянето на храната /закуска и обяд/ да бъде за сметка на
общинските приходи.
РЕШЕНИЕ № 26
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
чл. 10, ал. 1, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от ЗДБРБ за 2012г. за обекти –
„Подобряване образователната инфраструктура в община Опака –
СОУ”Васил Левски”гр.Опака – гимназиален и прогимназиален етап и
ОУ”Васил Левски” с. Крепча” – 54 993 лв. и „Ремонт ВиК съоръжения
и реконструкция водопроводи в Община Опака” – 7 311лв.
финансирани чрез §40-00 (постъпления от продажба на общински
нефинансови активи) приема разпределение на средствата за
капиталови разходи на Община Опака както следва:
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2

Проходи по §40-00
постъпления от продажба на
общ. нефинансови активи

Годишна
задача
2012

Субсидия РБ

№

Наименование и
местонахождение на обектите

Собствени бюджетни
средства

Капиталови разходи по източници на финансиране
Външни ИБФ и
Друг
помощи ИБС
и
(ДФЗ)

Лв.

Лв.

Лв.

Лв.

Лв.

Лв.

Лв.
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4

5

6

7

8

9

Параграф 5200:
Придобиване на
дълготрайни материални
активи
Функция 06: Жилищно

4

строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване
на околната среда
5206 изграждане на
инфраструктурни обекти
Обекти
1 Ремонт В и К съоръжения и
реконструкция водопроводи в
Община Опака
Функция 01: Общи държавни
служби
5204 придобиване на транспортни
средства
2 Лек автомобил

7311

7311

5000

5000

Параграф 5100: Основен
ремонт на дълготрайни
материални активи
Функция 08: Икономически
дейности и услуги
Обекти
3 Ремонт на път с. Крепча с.Люблен – с.Садина
Функция 03: Образование
Обекти
4 Подобряване образователната
инфраструктура в община Опака
- СОУ"Васил Левски" гр.Опака гимназиален и прогимназиален
етап и ОУ"Васил
Левски"с.Крепча
Функция 06: Жилищно
строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване
на околната среда
Обекти
5 Реконструкция площад гр.Опака
6 Укрепване на скален венец
с.Крепча, Община Опака
7 Ремонт на мост с.Люблен
8 Ремонт на улици
Всички раздели общо:

70400

70400

727115

54993

672122

327872

327872

130495
2759
29241
1 300 193

130495
2759
29241
102 400 5 000

62 304

672 122

327 872 130 495

РЕШЕНИЕ № 27
I. На основание чл.28, ал.1, от Закона за общинските бюджети
Общински съвет Опака приема бюджетните сметки на
второстепенните разпоредители както следва:
1. ЦДГ:
1.1 Държавни дейности:
По прихода – 280 120 лв., в т.ч:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 280 120
лв.
По разхода – 280 120 лв., в т.ч:
Възнаграждения на персонала – 214 216 лв.
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Други възнаграждения за персонала – 6 984 лв.
Осигурителни вноски – 48 150 лв.
Издръжка – 10 770 лв.
1.2 Местни дейности:
По прихода – 70 000 лв., в т.ч:
Приходи от такса за ползване на детски градини – 54 720 лв.
Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 15 119 лв.
Преходен остатък – 161 лв.
По разхода – 70 000 лв., в т.ч:
Издръжка – 70 000 лв.
2. СОУ „В. Левски” гр. Опака:
По прихода – 570 249 лв., в т.ч.:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер
на 560 122 лв.
Преходен остатък в размер на 7 627 лв.
Приходи от наеми на земя – 2 500 лв.
По разхода – 570 249 лв., в т.ч.:
Възнаграждения на персонала – 337 670 лв.
Други възнаграждения за персонала – 4 595 лв.
Осигурителни вноски – 69 006 лв.
Издръжка – 151 138 лв.
Стипендии – 7 840 лв.
3. ОУ „В. Левски” с. Крепча:
По прихода – 259 170 лв., в т.ч.:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер
на 250 420 лв.
Преходен остатък в размер на 8 750 лв.
По разхода – 259 170 лв., в т.ч.:
Възнаграждения на персонала – 158 553 лв.
Други възнаграждения за персонала – 2 768 лв.
Осигурителни вноски – 33 162 лв.
Издръжка – 64 687 лв.
4. ОУ „Алеко Константинов” с. Г. Градище:
4.1 Държавни дейности:
По прихода – 165 645 лв., в т.ч:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер
на 161 213 лв.
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Преходен остатък в размер на 4 432 лв.
По разхода – 165 645 лв., в т.ч.:
Възнаграждения на персонала – 100 285 лв.
Други възнаграждения за персонала – 858 лв.
Осигурителни вноски – 22 947 лв.
Издръжка – 41 555 лв.
4.2 Дофинансиране:
По прихода – 5 215 лв., в т.ч.:
Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 5 189 лв.
Преходен остатък – 26 лв.
По разхода – 5 215 лв., в т.ч.:
Издръжка – 5 215 лв.
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
одобрява структурата на Общинска администрация Опака, считано
от 01.03.2012., съгласно приложението.
РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012г. и указания по съставяне и изпълнение на бюджета
на общината, дадени с писмо №ФО-1 от 10.01.2012 г. на МФ,
Общински съвет Опака
РЕШИ:

I. Приема бюджета на Община Опака за 2012 г. както следва:
1. ПО ПРИХОДА: 3 354 562 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение №1/
в т.ч.:
1.1 приходи с държавен характер – 2 291 458 лв.
в т.ч.:
1.1.1 обща субсидия за делегирани от държавата дейности в
размер на 2 105 690 лв.
1.1.2 приходи от наеми на земя в размер на 2 500 лв.
1.1.3 преходен остатък в размер на 183 268 лв.
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1.2 приходи с местен характер – 1 063 104 лв.
1.2.1 данъчни приходи в размер на 121 100 лв.
1.2.2 неданъчни приходи в размер на 458 497 лв.
1.2.3 обща изравнителна субсидия в размер на 395 800 лв.
1.2.4 целева субсидия за капиталови разходи в размер на 102 400
лв.
1.2.5 целева субсидия за снегопочистване в размер на 18 000 лв.
1.2.6 предоставени трансфери между бюджетни сметки – (-)
13 743 лв.
1.2.7
предоставени
трансфери
между
бюджетни
и
извънбюджетни
сметки – (-) 49 813 лв.
1.2.8 временни безлихвени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки – 52 285 лв.
1.2.9 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – (-)
24 480 лв.
1.2.10 друго финансиране – (-) 7 405 лв.
1.2.11 преходен остатък в размер на 10 463 лв.
2. ПО РАЗХОДА: 3 354 562 лв.
в т.ч.:
2.1 разходи за държавни дейности в размер на 2 291 458 лв.
2.2 разходи за общински дейности в размер на 1 052 709 лв.
2.3 дофинансиране в размер на 10 395 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение №2/
II. Разпределя преходния остатък от 2011 г. по следните
функции и дейности от бюджета на общината:
1. Преходен остатък за държавни дейности в размер на 183 268
лв.:
1.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища /снегопочистване/ – 3 626 лв.
1.2. Доброволни формирования за защита при бедствия – 1 050 лв.
1.3. Средства по Решение №3 от 19.04.2011 г. на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет за преодоляване на последици от срутване на
скална маса и укрепване на скален масив в землището на с. Крепча –
130 495 лв.
1.4. Читалище „Христо Ботев” с. Голямо Градище – 1 470 лв.
1.5. Общинска администрация /преходен остатък/ – 6 871 лв.
1.6. „Дом за стари хора” / преходен остатък/ - 18 947 лв.
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1.7. Общообразователни училища
- СОУ „В. Левски” гр. Опака /преходен остатък/ – 1 675 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа”, мярка “Без свободен час”/ 2 405 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по Национална програма
“Информационни и комуникационни технологии”/ - 156 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /Превоз на ученици до 16 год.
възраст/ – 2 664 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по Национална програма “С грижа
за всеки ученик/ - 440 лв.
- СОУ „В. Левски” гр. Опака /по ПМС №129 за подпомагане на
физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и
училища/ - 287 лв.
- ОУ с. Крепча /преходен остатък/ – 1 110 лв.
- ОУ с. Крепча /по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа, мярка “Без свободен час”/ - 1 806 лв.
- ОУ с. Крепча /допълнително финансиране на средищни
училища/ - 3 177 лв.
- ОУ с. Крепча /по национална програма “Информационни и
комуникационни технологии в училище”/ - 1 137 лв.
- ОУ с. Крепча / ПМС №129 за подпомагане на физическото
възпитание и спорта в общинските детски градини и училища/ - 624
лв.
- ОУ с. Крепча /Национална програма „С грижа за всеки ученик”
Модул 2/ - 441 лв.
- ОУ с. Крепча /Национална програма „С грижа за всеки ученик”
Модул 3/ - 455 лв.
- ОУ с. Г. Градище / по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа, мярка “Без свободен час”/ - 1 111 лв.
- ОУ с. Г. Градище - /Национална програма „С грижа за всеки
ученик”/ - 700 лв.
- ОУ с. Г. Градище /преходен остатък/ – 2 621 лв.
2. Преходен остатък за местни дейности в размер на 10 463 лв.:
2.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътища (средства от Фонд”Републиканска пътна инфраструктура”) –
10 276 лв.
2.2. ЦДГ /преходен остатък/ - 161 лв.
2.3. СОУ с. Голямо Градище /дофинансиране на самостоятелни и
слети паралелки по Наредба №7 от 2000 г./ - 26 лв.
9

III. Да бъдат разплатени от бюджета за 2012 г. просрочени
задължения от минали години в размер на 150 623 лв. и да бъдат
събрани просрочени вземания в размер на 34 343 лв.
IV. 2. Приема план-график за разплащане до края на 2012 г. на
отчетените просрочени задължения към 31.12.2011 г., съгласно
Приложения №3, №4 и №5
V. Приема бюджета на Община Опака за 2012 г. по агрегирани
бюджетни показатели съгласно формата по Приложение №14 към
ФО-1 от 10.01.2012 г.
VI. Дава съгласие временният недостиг на средства по
извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по
Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени
заеми от бюджетна и набирателна сметка до възстановяването им от
Управляващия орган.
РЕШЕНИЕ № 30
I. 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 Бюджет 2011г. в
разходната част по дейности и параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ
Общинска
администрация

§§
01-01„Заплати
и
възнаграждения
на персонала нает
по
трудови
правоотношения”
Здравен кабинет 01-01„Заплати
и
в
детски възнаграждения
градини
и на персонала нает
училища
по
трудови
правоотношения”
ДСХ
01-01”За нещатен
персонал нает по
трудови
правоотношения”
ЦДГ
01-01„Заплати
и
възнаграждения
на персонала нает
по
трудови
правоотношения”

БИЛО
159 734

СТАВА
§§
159 608 02-09”Други
плащания
и
възнаграждени
я”

БИЛО
475

СТАВА
601

11 560

11 484 02-09”Други
плащания
и
възнаграждени
я

40

116

151 074

151 040 02-09”Други
плащания
и
възнаграждени
я”
212 494 02-09”Други
плащания
и
възнаграждени
я”

302

336

583

763

212 674
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РЕШЕНИЕ № 31

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,
актуализира Бюджет 2011 г. в разходната част на държавните
дейности както следва:
ДЕЙНОСТ
Общинска
администрация

§§
01-03„Заплати и възнаграждения на
персонала
по
правоотношения
приравнени към трудовите”

БИЛО
69 891

СТАВА
74 813

02-01 „За нещатен персонал нает по
трудови правоотношения”

20 000

22 027

02-08 „Обезщетения на персонала,
характер на възнаграждение”

с

15 000

6 091

05-51
„Осигурителни
вноски
от
работодатели за ДОО”
Други дейности 02-01 ”За нещатен персонал нает по
по отбраната
трудови правоотношения”

36 000

37 960

31 427

30 783

с

700

970

05-60 „ЗОВ от работодатели”
01-01 „Заплати и възнаграждения на
персонала
нает
по
трудови
правоотношения”

1 650
212 494

2 024
218 572

материално

10 546

6 472

02-02 „За персонал по извънтрудови
правоотношения”

300

283

с

1 500

4 757

02-08 „Обезщетения на персонала,
характер на възнаграждение”

ЦДГ

01-09
„Допълнително
стимулиране”

02-08 „Обезщетения на персонала,
характер на възнаграждение”
05-51
„Осигурителни
работодатели за ДОО”

вноски

от

25 892

27 645

05-52
„Осигурителни
работодатели за УчПФ”

вноски

от

7 604

6 625

10 723

11 861

05-60 „ЗОВ от работодатели”

11

05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели”

3 547

3 645

650

0

10 828

9 305

5 081
1 370

0
1 335

90
151 040

125
150 331

02-02 „За персонал по извънтрудови
правоотношения”

1 020

1 100

02-08 „Обезщетения на персонала,
характер на възнаграждение”

2 600

3 229

10-11 „Храна”
10-20 „Разходи за външни услуги”
10-98 „Други разходи, некласифицирани
в другите параграфи и подпараграфи”
Здравен кабинет 05-51
„Осигурителни
вноски
от
в
детски работодатели за ДОО”
градини
и
училища
05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели”
ДСХ
01-01 „Заплати и възнаграждения на
персонала
нает
по
трудови
правоотношения”

с

РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг и
чл. 56, ал. 1 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на
бюджета на Община Опака, ОбС Опака приема годишния отчет за
състоянието на общинския дълг към 31.12.2011г. /Приложение №1,
Приложение №1.1, Приложение №1.2/
РЕШЕНИЕ № 33
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от Закона
за общинските бюджети и във връзка с чл. 51, ал. 1 от Наредба за
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Опака, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

1.
Приема уточнения план на бюджета на Община Опака
към 31.12.2011 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/
2.
Приема уточнения план на бюджета на Община Опака
към 31.12.2011 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода
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/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно
Приложение №2/
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 26а, ал. 1 и 2 от
Закона за народната просвета, Общински съвет гр. Опака приема
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Опака през 2012г. по приложение.
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2 от Правилника за
определяне на базисни наемни цени на имоти – собственост на
община Опака, Общински съвет гр. Опака утвърждава базисни
наемни цени на имотите – общинска собственост, считано от
01.09.2011г., както следва:

Минимална раб. заплата
Основна наемна цена за кв. метър
а/временно селище
б/за други жилища
в/за търговски цели
г/за административни цели
д/за производствени цели
е/ за политически партии
Общински терени
I-ва зона
II-ра зона

БИЛО

СТАВА

240.00лв.

270.00лв.

1.20
0.67
1.20
6.00
4.80
4.80
0.36

1.35
0.72
1.35
6.75
5.40
5.40
0.40

0.84
0.72

0.94
0.81

РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.
Опака
РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване за
ПИ № 153030, местност „Вареница” в землището на гр. Опака.
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РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 13, ал. 1 и ал. 2
от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за производствени
цели, чрез провеждане на търг - 50кв.м. от имот с АОС №
79/15.11.1999г., представляващ масивна сграда ЦДГ в с. Голямо
Градище – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 от Закона за
общинска собственост и чл. 15 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:

Възлага на кмета на община Опака да открие процедура за
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общинско
помещение/част от барака/от 10кв.м. за административни цели,
срещу месечен наем в размер на 5.40лв. на кв.м. за срок от 10 години.

ХРИСТИНА ДЕРКОЗЛИЕВА
ТЕХН. СЪТРУДНИК НА ОбС

ГЮНЕР АШИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА
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