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. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА
ПО ПРОТОКОЛ №9
от 18.04.2008год.

РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 43 и чл. 45а от Закона за
общинската собственост Общински съвет гр. Опака приема Наредба за
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища по
приложението.
РЕШЕНИЕ № 77
На основание чл. 21, т. 12 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1 т. 2 от Закона за
защота при бедствия, Общински съвет гр. Опака приема “План за защита
при бедствия”.
РЕШЕНИЕ № 78
I. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 18 от
Закона за общинския бюджет, чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и ФО-13/24.03.2008 г. на
Министерство на финансите, актуализира Бюджет 2008г. в разходната част
по дейности и параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ
Общинска
администрация

§§
01-01

БИЛО
132 119

СТАВА
126 926

§§
02-02
02-08

БИЛО
12 060
0

СТАВА
14 753
2 500

II. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от
Закона за общинския бюджет, чл.45, ал.1 и ал.2 от Наредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от
ПМС №15/01.02.2008г., актуализира Бюджет 2008 г. в разходната част по
дейности и параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ
ЦДГ

§§
01-01
02-01

БИЛО
199 680
16 562

СТАВА
199 623
16 537

§§

02-09

БИЛО

0

СТАВА

82

Общинска
администрация
Здравеопазване
ДСХ

01-01
01-02
02-01
01-01
01-01

126 926
54 062
15 360
8 080
135 510

126 874
53 993
15 336
8 063
135 487

02-09
02-09
02-09

0
0
0

145
17
23

РЕШЕНИЕ № 79
I. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.ал. 5,7
и 9 от ПМС №175/24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности, ФО-12/19.03.2008 г. и ФО-13/24.03.2008г. на Министерство на
финансите определя средна месечна брутна заплата на едно лице и
числеността на персонала считано от 01.01.2008 г. по функции и дейности
както следва:
1. „Общинска администрация” – средна месечна брутна заплата в
размер на 490.14 лв.
2. Функция „Отбрана и сигурност”
2.1. ПМС №351 /техник на РП центрове/ - средна месечна брутна
заплата в размер на 271.09 лв.
3. Функция „Образование”
3.1. Дейност „ЦДГ” – средна месечна брутна заплата в размер на
443.80 лв. – 37.5 бр.
4. Функция „Здравеопазване”
4.1. Дейност „Други дейности по здравеопазването” – средна месечна
брутна заплата в размер на 324.75 лв.
5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
5.1. Дейност „Дом за стари хора” – средна месечна брутна заплата в
размер на 359.50 лв.
II. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 3
от ПМС №175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности и ФО-12/19.03.2008г. определя средна месечна брутна заплата на
персонала в местните дейности от 01.01.2008 г. както следва:
1. Функция „Икономически дейности и услуги”
1.1. Дейност „Др. дейности по икономиката” – средна месечна
брутна заплата в размер на 271.24 лв.
РЕШЕНИЕ № 80
На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 13,ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 51
и чл. 54 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и
разпореждане с общинско имущество отдаване под наем чрез търг на
недвижим имот общинска собственост - земеделски земи в землището на
гр.Опака както следва:

1. Имот №000521 кат.Х- пасище,мера – 31,054 дка в местността „ПОД
БОЛЕЦ” при първоначална цена за год. наем – 93,16 лв. за срок от 5 г.
2. Имот №000519 кат.Х- нива – 12,697 дка в местността „ПОД БОЛЕЦ”
при първоначална цена за год. наем – 38.09 лв. за срок от 5 г.
3. Имот №000521 храсти – 3,741 дка в местността „ПОД БОЛЕЦ” при
първоначална цена за год. наем -11,22 лв. за срок от 5 г.
4. Имот №245003 кат.VІ - нива - 4,002 дка в местността „ГРЕДА” при
първоначална цена за год. наем -16.00 лв за срок от 5 г.
5. Имот № 026237 кат VІ - нива - 0,383 дка в местността „БАИР
БАШИ” при първоначална цена за год. наем -1,53 лв. за срок от 5 г.
РЕШЕНИЕ № 81
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака
РЕШИ:
Възлага на Кмета на Община Опака да извърши ликвидирането на
съсобственост както следва:
1.В УПИ ХVІІІ-428, кв.50 по плана на гр.Опака чрез продажба частта
на Общината по АОС №750/07,04,2008 г. представляваща 30 кв.м дворно
място предаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот ХVІІІ по
пазарна цена определена от лицензиран оценител.
2.В УПИ ІV-408, кв.29 по плана на с.Голямо Градище чрез продажба
частта на Общината по АОС №748/07,04,2008 г. представляваща 836 кв.м
дворно място към урегулиран поземлен имот ІV по пазарна цена
определена от лицензиран оценител.
РЕШЕНИЕ № 82
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната
и чл. 130 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействие с общинска администрация, ОбС Опака
одобрява командировъчните разходи на Кмета на Общината и на
Председателя на ОбС Опака за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2008 г. в
размер на 375.23 лв., както следва:
I. Кмет на Община Опака:
1. На 30.01.2008 г. - 01.02.2008 г. до с. Рибарица, община Тетевен –
Участие в семинар – 108.33 лв.;
2. На 23.01.2008 г. до гр. София - Представяне отчет на бюджет за
2007 г. – 10 лв.;
3. На 29.01.2008 г. до гр. Варна - Участие в заседание на НСОРБ – 10
лв.;
4. На 13.02.2008 г. до гр. София – Среща с министъра на
Министерство на околната среда и водите – 10 лв.;
5. На 11.02.2008 г. до гр. София – Участие в семинар – 10 лв.;

6. На 20.03.2008 г. - 21.03.2008 г. до гр. София – Участие в общо
събрание на НСОРБ – 108.45 лв.
II. Председател на ОбС Опака:
1. На 29.01.2008 г. до гр. Варна – Участие в заседание на НСОРБ – 10
лв.;
2. На 20.03.2008 г. – 21.03.2008 г. до гр. София – Участие в общо
събрание на НСОРБ – 108.45 лв.
РЕШЕНИЕ № 83
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет гр.
Опака приема решение за поемане на общински дълг и дава съгласие за
получаване на кредит от банка или друга финансова институция за
финансиране на недопустимите разходи, ако проект “Канализация, ПСОВ
и реконструкция водопроводи в гр. Опака” бъде финансиран по ОП
“Околна среда 2007-2013г.”

ТЕХН. СЪТРУДНИК:

/Хр. Деркозлиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ашим Османов

