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 № 41/ 10.02.2010г.
РЕШЕНИЕ № 278
І. На основание чл. 21, ал.1 т. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 от ПМС №
46/26.02.2009г. и точки 8, 9, 10 и 11 от Решение № 937/08.12.2009г.,
Общински съвет гр. Опака определя средна месечна брутна заплата
на едно лице и числеността на персонала, считано от 01.01.2010г. по
функции и дейности както следва:
1. Общинска администрация:
1.1. Щатна численост – 41 бр. и средна месечна брутна
заплата - 630.85лв.
1.2. ПМС № 66/28.03.1998г. – 3 бр.
2. Функция отбрана и сигурност:
2.1. ПМС № 212/денонощни дежурни/ - 248.64 лв. средна
месечна брутна заплата – 5 бр.
2.2. ПМС № 351/техник на радиопредавателни центрове/ 275.74 лв. средна месечна брутна заплата – 3 бр.
3. Функция „Образование”:
3.1. Дейност „ЦДГ” – 452.09 лв. средна месечна брутна
заплата – 43.5 бр.
3.2. ”Други дейности по образованието” – 319.20 лв. средна
месечна брутна заплата – 2 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 – 30 бр.
5.2. ПМС № 66/28.03.1998г. – 2 бр.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 3 от
ПМС № 46/26.02.2009г. Общински съвет гр. Опака, определя
средна месечна брутна заплата и числеността на персонала в
местните дейности, считано от 01.01.2010г. както следва:
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1. Дейност „Ученически столове” – 267.85 лв. средна месечна
брутна заплата – 9 бр.
2. Дейност „Домашен социален патронаж” – 264.03 лв.
средна месечна брутна заплата – 9 бр.
3. Дейност „Озеленяване” – 243.24лв. средна месечна брутна
заплата – 4 бр.
4. Дейност „Чистота” – 287.37 лв. средна месечна брутна
заплата – 5 бр.
5. Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 258.72 лв.
средна месечна брутна заплата – 1 бр.
6. Дейност „ Др. дейности по икономиката” – 307.56 лв.
средна месечна брутна заплата – 5 бр.
7. Други дейности по селското и горското стопанство –
389.16 лв. средна месечна брутна заплата – 2 бр
РЕШЕНИЕ № 279

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 2010 г. 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 и ал. 2 от Закона за общинските
бюджети, Общински съвет Опака възлага на Кмета на общината, да:
1. Определи правата и отговорностите на разпоредителите с
бюджетни кредити от втора степен;
2. Ограничава или спира финансирането на бюджетни
организации, звена и субсидирани дейности при доказано
нарушение на бюджетната дисциплина.
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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 2010 г. в размер на 9
000 лв., от които: за футболни клубове – 6 000 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. 41, т. 3 от ПМС № 324/30.12.2009г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010г.,
Общински съвет Опака определя размера на разходите за
представителни цели на Кмета на Общината по бюджета на Община
Опака за 2010г. в размер на 18 000 лв.
V. На основание чл.25, ал.2 от ПМС №324/30.12.2009 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. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС
№324/30.12.2009г., 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.30, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.83, ал.3 от ПМС
№324/30.12.2009 г., Общински съвет Опака считано от 01.01.2010 г.:
1.
Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат
право на транспортни разходи съгласно Приложение № 1;
2.
Определя да бъдат изплащани пътни разходи на
директори и учители до процента финансиран от МОМН, но
не по-малко от 80% от действителните разходи и 80% на всички
останали длъжности и лица извън Функция „Образование”.
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VIII. На основание чл. 54 от ПМС № 324/30.12.2009г., Общински
съвет Опака определя 20% от размера на режийните разноски за
приготвянето на храната /закуска и обяд/ да бъде за сметка на
общинските приходи.
IX. На основание §31, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2009г., преходния
остатък в размер на 100 068 лв. от 2009 г. се разпределя по дейности
както следва:
1. Преходен остатък за държавни дейности в размер на 78
224 лв.:
1.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища /снегопочистване/ – 3 626 лв.
1.2. Други дейности по отбрана /преходен остатък/ – 3 253
лв.
1.3. Доброволни формирования за защита при бедствия –
1 050 лв.
1.4. Други дейности по икономиката /присъдени
издръжки/– 225 лв.
1.5. Общообразователни училища
- СОУ „В. Левски” гр. Опака /преходен остатък/ – 4 391 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по проект “Без свободен час”/
- 2 033 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по национална програма
“Информационни и комуникационни технологии”/ - 363 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по ПМС №204 от 13.08.2009 г.
за оценяване на въведени системи на делегирани бюджети за
2009г./ – 9 224 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по национална програма
“Оптимизация на училищната мрежа”/ - 5 702 лв.
- СОУ “В. Левски” гр. Опака /по национална програма
“Диференцирано заплащане”/ - 4 400 лв.
- ОУ с. Крепча /преходен остатък/ – 16 506 лв.
- ОУ с. Крепча /проект “Без свободен час”/ - 1 170 лв.
- ОУ с. Крепча /допълнително финансиране на средищни
училища/ - 7 840 лв.
- ОУ с. Крепча /по ПМС №204 от 13.08.2009 г. за оценяване
на въведени системи на делегирани бюджети за 2009 г./ – 4 200 лв.
- ОУ с. Крепча /по национална програма “Диференцирано
заплащане”/ - 2 074 лв.
- ОУ с. Крепча /по национална програма “Информационни
и комуникационни технологии в училище”/ - 732 лв.
- ОУ с. Г. Градище /проект “Без свободен час”/ – 601 лв.
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- ОУ с. Г. Градище /по ПМС №204 от 13.08.2009 г. за
оценяване на въведени системи на делегирани бюджети за 2009
г./ – 1 971 лв.
- ОУ с. Г. Градище
/по национална програма
“Диференцирано заплащане”/ - 1 650 лв.
- ОУ с. Г. Градище /по национална програма
“Информационни и комуникационни технологии в училище”/ 225 лв.
1.6. Просвета
- Преходен остатък – 1 971 лв.
- За предоставяне на безплатна закуска – 708 лв.
- По ПМС №204 от 13.08.2009 г. за оценяване на въведени
системи на делегирани бюджети за 2009 г. – 1 459 лв.
- По национална програма “Диференцирано заплащане” – 2
850 лв.
2. Преходен остатък за местни дейности в размер на 21 844
лв.:
2.1. Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища (снегопочистване и средства от
Фонд”Републиканска пътна инфраструктура”) – 21 844 лв.
X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС Опака
РЕШИ:

Да бъдат разплатени от бюджета за 2010г. просрочени
задължения от минали години в размер на 72 445 лв. и да бъдат
събрани просрочени вземания в размер на 25 690 лв.
РЕШЕНИЕ № 280
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 2010г., Общински съвет гр. Опака
приема разпределение на средствата за капиталови разходи на
Община Опака както следва:
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Наименование и местонахождение на
обектите

1
2
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни
материални активи
Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда

Годишна
задача
2010

3

Субсиди
я РБ

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

№

Собствени бюджетни
средства

Капиталови разходи по източници на
финансиране

Други
ПУДООС

Лв.
4

Лв.
5

Лв.
6

Лв.
7

5206 изграждане на инфраструктурни обекти
ППР
1

Канализация и ПСОВ на с.Крепча

2

Обекти
Ремонт В и К съоръжения и реконструкция
водопроводи в Община Опака

36 000

1 143 735

36 000

4 600

23 924

1 115 211

Функция 02: Отбрана и сигурност
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
Обекти
3
4

Почистване,защитна дига и подпорна стена
на селско дере с.Г.Абланово
Почистване и направа защитна дига 250м. на
р.Калакоч с.Крепча

2 502

2 502

2 343

2 343

45 360

45 360

Функция 08: Икономически дейности и услуги
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
ППР
5

Технологичен план за залесяване
Функция 01: Общи държавни служби
5201 придобиване на компютри и хардуер

6

Принтер

2 000

2 000

7

Ксерокс

2 000

2 000

5 000

5 000

600

600

5204 придобиване на транспортни средства
8

Лек автомобил

Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни
материални активи
Функция 08: Икономически дейности и услуги

9
10

Обекти
Реконструкция път TGV 2101(ІV20232) с.Крепча-с.Г.Градище - участъци от км.1+610
до 7+400 и от км.8+300 до км.10+296
Ремонт на път с.Крепча - с.Церовец

82 800

82 800

ППР

6

11

12

Ремонт на път TGV 2124(ІV20408) с.Люблен с.Гърчиново от км.14+400 до км.16+800 и от
км.20+700 до 23+500
25 800

25 200

7 800

7 800

600

Ремонт на улици част от път TGV
2124(ІV20408) с.Люблен - с.Гърчиново
Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда
Обекти

13

Ремонт улично осветление

14

ЧИ на ПУП за ЦГЧ гр.Опака

5 000

5 000

ППР
Всички раздели общо:

5 000
1 365 940

120 400

3 000

2 000

87 329

43 000

1 115 211

РЕШЕНИЕ № 281
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет гр. Опака
приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
Общинска собственост за 2010г., съгласно Приложение № 1.
РЕШЕНИЕ № 282
На основание чл.21.ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7
от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2010 г., Общински съвет Опака
РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Опака за 2010 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА: 3 300 168 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение №1/
в т.ч.:
1.1.1. приходи с държавен характер – 2 139 924 лв.
в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата
дейности в размер на
2 060 053 лв.
1.1.1.2. приходи от наеми на земя в размер на 1 647 лв.
1.1.1.3. преходен остатък в размер на 78 224 лв.
1.1.2. приходи с местен характер – 1 160 244 лв.
1.1.2.1. данъчни приходи в размер на 142 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи в размер на 491 500 лв.
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1.1.2.3. обща изравнителна субсидия в размер на 395 800
лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи в размер на
120 400 лв.
1.1.2.5. целева субсидия за снегопочистване в размер на 18
700 лв.
1.1.2.6. погашения по дългосрочни заеми от банки в
страната – (-)30 000
1.2.2.7. преходен остатък в размер на 21 844 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА: 3 300 168 лв.
в т.ч.:
1.2.1. разходи за държавни дейности в размер на 2 139 924
лв.
1.2.2. разходи за общински дейности в размер на 1 146 836
лв.
1.2.3. дофинансиране в размер на 13 408 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение №2/
РЕШЕНИЕ № 283
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците на територията на Община Опака за 2009г.
РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 35 от Закона за социално подпомагане/ЗСП/ и чл. 52, ал. 1
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, ОбС
Опака
РЕШИ:

Променя състава на Обществения съвет в Община Опака както
следва:
1.
Обществения съвет да се състои от 3 души;
2.
Членове на Обществения съвет да бъдат:
• Мехидин Мехмедов Кадиров – заместник-кмет „Социални
дейности” в Община Опака;
• Феим Юсменов Феимов – главен експерт „Образование,
култура, етнически и демографски въпроси” в Община
Опака;
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• Милена Младенова Стойкова – главен специалист
„Социални дейности, програми и проекти” в Община Опака
РЕШЕНИЕ № 285
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и на основание чл. 12,
ал. 3 от ЗОС и чл. 48, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Опака дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване на Дирекция „Регионална служба по заетостта”
гр. Русе на 25м2 от общински не жилищен имот/част от Барака/, за
срок от 5/пет/години за нуждите на Филиал – Опака към Дирекция
„Бюро по труда” гр. Попово.
РЕШЕНИЕ № 286
На основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет гр.
Опака ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността Кмет на
кметство Голямо Градище – Риза Мустафов Юмеров до полагане на
клетва от новоизбрания кмет.
АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА
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