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 № 36
от 26.10.2009г.

РЕШЕНИЕ № 242
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Отчет за дейността на УМВР – Опака при РУ на МВР –
Попово.
РЕШЕНИЕ № 243
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за
Общинския бюджет, чл. 41 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака и чл. 26,
ал. 1 и ал. 2 от ПМС №27/09.02.2009г. ОбС Опака
РЕШИ:

Актуализира Бюджет 2009г. в разходната част по дейности и
параграфи както следва:
ДЕЙНОСТ

§§

БИЛО

СТАВА

§§

БИЛО

СТАВА

Общинска
администрация
Други
дейности по
отбраната
ДСХ

01-01

208 737

208 688

02-09

238

287

02-01

31 468

31 458

02-09

12

22

01-01

167 274

167 200

02-09

158

232

РЕШЕНИЕ № 244
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 3 от ПМС
№ 46 от 26.02.2009г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности, общински съвет – Опака определя числеността на
персонала в местните дейности от 01.11.2009г. както следва:
1. Дейност „Столове” – 9бр.
РЕШЕНИЕ № 245
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за
общинските бюджети и чл. 41 от Наредба за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака, ОбС
изменя Бюджет 2009 в приходната и в разходната част както следва:
1

1. Приходна част в местни дейности:
№
1.

ПАРАГРАФИ
27-29 „ Други общински такси”

БИЛО
3 277

СТАВА
3 844

2. Разходната част в местни дейности
Функция 3 „Образование”, Дейност 336 ”Столове”
№
1.
2
3

ПАРАГРАФИ
01-01”Заплати
на
персонала
по
трудови
правоотношения”
05-51”Осигурителни вноски от работодателя за
ДОО”
05-60”Здравноосигурителни
вноски
от
работодателя”

БИЛО
27 929

СТАВА
28 409

3 470

3 534

1 340

1 363

РЕШЕНИЕ № 246
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 2 от ПМС
№27/09.02.2009г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2009г., ОбС Опака актуализира списъка на длъжностите
и лицата, които имат право на транспортни разходи както следва:
I. „Дом за стари хора” с. Гърчиново
1. Айше Юсеинова Арифова – Социален
медицинска сестра, считано от месец октомври 2009г.

работник

–

II. Функция „Образование” – считано от 01.09.2009г./съгласно
Приложението/
РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Опака
РЕШИ:

Дейностите по Проект „преустройство и пристройки на
ЦДГ с. Гърчиново в Дом за стари хора отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Опака
за периода 2007-2013г., приоритет 1 – Подобряване и
модернизация на техническата и социална инфраструктура, цел
1.4
–
изграждане
и
реконструкция
на
социалната
инфраструктура.
2

РЕШЕНИЕ № 248
На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА и на основание на чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Опака
актуализира, като допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2009 г., както следва:
1. Продажба на празно място от 4800 кв.м. в УПИ ХІІІ, кв.85 по
регулационния план на гр.Опака, предназначен за „Фотоволтаична
централа”, очакван приход в размер на 18 000 лв.
2. Продажба на празно дворно място от 620 кв.м. в ПИ ХVІІ, кв.18
по регулационния план на гр.Опака, очакван приход в размер на 2 300
лв.
3. Продажба на празно дворно място от 690 кв.м. в УПИ ХVІІІ,
кв.18 по регулационния план на гр.Опака, очакван приход в размер на
2 500 лв.
РЕШЕНИЕ № 249
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.34,
ал.4 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл. 50 от Наредбата за реда
за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет гр.Опака възлага на Кмета на
общината да открие процедура за провеждане на публичен търг за
продажба на:
1.Празно място с АОС №765/15.10.2009 г. от 4800 кв.м. в УПИ
ХІІІ в кв.85 по регулационния план на гр.Опака , предназначен за
„Фотоволтаична централа”, с начална цена в размер на 18 096,00лв.
/осемнадесет хиляди деветдесет и шест /
2. Празно дворно място с АОС №766/15.10.2009 г. от 620 кв.м. в
ПИ ХVІІ , кв.18 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена
в размер на 2393,00лв. /две хиляди триста деветдесет и пет/
3. Празно дворно място с АОС №767/15.10.2009 г. от 690 кв.м. в
ПИ ХVІІ , кв.18 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена
в размер на 2663,00лв. /две хиляди шестстотин шестдесет и три лв./
4.Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран оценител.
РЕШЕНИЕ № 250
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната и чл. 130 от ПОДОбСНКВОА, ОбС Опака одобрява
командировъчните разходи на Кмета на Община Опака и на
Председателя на ОбС Опака за периода от 01.07.2009г. до 30.09.2009г.
в размер на 280лв. както следва:
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1. Кмет на Община Опака – от 15.07.2009г. до 18.07.2009г. до гр.
Бяла – по решение на ОбС Опака – обмяна на опит по проблеми на
местното самоуправление – 140лв.
2. Председател на ОбС Опака - от 15.07.2009г. до 18.07.2009г. до
гр. Бяла – по решение на ОбС Опака – обмяна на опит по проблеми
на местното самоуправление – 140лв.

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА
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