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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 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

 

от 29.05. 2008г. 
 

 

 

Във връзка с постъпили в деловодството на ОбС Опака на 28.05.2008г. 

докладни записки от Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака 

1. ОТНОСНО: Числеността и структурата на ОА, считано от 01.07.2008г., 

числеността на персонала в местните дейности, считано от 01.07.2008г. и 

средна месечна работна заплата на персонала в “Други дейности по 

здравеопазването” от 01.01.2008г 

2. ОТНОСНО: Подмяна на уличното осветление с фотоволтаични лампи; 

3. ОТНОСНО: Приемане на “Общинаска програма за оптимизация на 

училищната мрежа в Община Опака” 

и поради кратките срокове за утвърждаване се проведе гласуване, чрез полагане 

на подпис в графите “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. В така 

проведеното гласуване своя подпис положиха 10/десет/ общински съветника. 

 След проведеното гласуване ОбС Опака взе следните  

 

РЕШЕНИЕ № 92 

 

 I. ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, §23 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2008 г. и ФО-13/24.03.2008 г. 

отменя Решение № 48 от 28.02.2008 г. и одобрява считано от 01.07.2008 г.:  

1.Щатна численост в „Общинска администрация” – 40 бр., в т.ч.: 

• 36 бр. финансирани с държавна субсидия;  

• 4 бр. финансирани с местни приходи; 

• ПМС №66/28.03.1996 г. – 3 бр., 

2.Структурата на общинска администрация, съгласно Приложението. 

 

II. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.6, ал. 3 от 

ПМС №175/24.07.2007 г., определя числеността на персонала в местните 

дейности от 01.07.2008 г. както следва: 

1. Дейност „Домашен социален патронаж” – 8 бр.; 

2. Дейност  „Озеленяване” – 4 бр. 

3. Дейност „Чистота” – 11 бр. 

5. Дейност „Други дейности по икономиката” – 3 бр. 

 

III. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6, ал. 5 от ПМС 

№175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и ФО-
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17/14.04.2008 г. на Министерство на финансите определя средна месечна брутна 

заплата на едно лице считано от 01.01.2008 г. по функции и дейности както 

следва: 

1. Функция „Здравеопазване” 

1.1. Дейност „Други дейности по здравеопазването” – средна месечна 

брутна заплата в размер на 388.93 лв. 

 

С 9/девет/ гласа “ЗА” и 1/един/”ПРОТИВ” решението се приема. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 93 

 

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се подготви проектопредложение, във връзка с инвестиционно 

намерение за подмяна на уличните лампи с фотоволтаични лампи; 

2. За лице представляващо общината, във връзка с инвестиционното 

намерение определя Пембегюл Алиева Мустафова – гл. специалист 

“Европейски програми и проекти” 

 

С 9/девет/ гласа “ЗА” и 1/един/”ПРОТИВ” решението се приема. 

 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с Национална 

програма “Оптимизация на училищната мрежа” Общински съвет гр. Опака 

приема Общинска програма за оптимизацията на училищната мрежа по 

Приложение. 
 

С 10/десет/ гласа “ЗА” решението се приема. 

 

 

 

 

 

ТЕХН. СЪТРУДНИК:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

  /Хр. Деркозлиева/    /Ашим Османов/ 
 

 

 

 


