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РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА  

 

ПО ПРОТОКОЛ-  №2/26.11.2007г. 
 

 
РЕШЕНИЕ №3 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и 
писмо №08-00-1455/08.11.2007г. на Министерство на финансите, 
Общински съвет – Опака увеличава §31-18 (Други получени от 
общини целеви трансфери) в приходната част на местните 
дейности с 12 300лв. и увеличава разходната част на местните 
дейности с 12 300 лв. по дейности и параграфи, както следва: 

№ ДЕЙНОСТ ПАРАГРАФ § УВЕЛИЧЕНИЕ 
НА 

ПАРАГРАФА 

1 Общинска администрация 10-15 
10-16 

     485,00 
11 059,00 

2 ЦДГ 10-11 
10-15 
10-20 

     255,00 
     108,00 
     313,00 

3 Столове 10-15 
10-20 

       25,00 
       55,00 

 Всичко:  12 300,00 

 

РЕШЕНИЕ №4 

 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, ПМС 
№238/28.09.2007г.за одобряване на допълнителни бюджетни 
кредити за 2007г. и ФО-59/15.10.2007г. на Министерство на 
финансите, ОбС-Опака увеличава §31-11(Обща допълваща 
субсидия) в приходната част на делегираната от държавата 
дейност „Заведения за социални услуги” и увеличава разходната 
част на същата дейност по параграфи, като следва: 

-§10-13   200лв. 



-§10-16   2 656лв. 
-§10-30    3 000лв. 
Всичко: 5 856лв. 

РЕШЕНИЕ №5 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.7 от 
Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС №175/24.07.2007г. 
ОбС-Опака определя основно месечно възнаграждение на Кмет 
на населено място в размер на 700 лв., считано от 09.11.2007г. 
 

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, ПМС 
№175/24.07.2007г. и писмо №9117/9 от 25.10.2007г. на МТПС 
определя средна месечна брутна заплата на едно лице в 
делегираната от държавата дейност „Заведения за социални 
услуги”, считано от 01.07.2007г. в размер на 288,45 лв. 
 

 

РЕШЕНИЕ №7 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и 8 от 
ЗОС и чл.13, ал.1 и 2 от НРПСУРОИ ОбС-Опака дава 
съгласие да бъде обявен на търг за отдаване под наем на 
част от имот публична общинска собственост с площ 300 
кв.м. от имот №000146 по плана за земеразделяне на 
с.Гърчиново за срок от 5 години за разполагане на Базова 
станция, както и право на преминаване през същия имот 
за прокарване на кабел за ел. захранване на 
съоражението. 

2.  Определя годишна начална наемна цена в размер на 25 
лв. 

 

РЕШЕНИЕ №8 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от 
НРПСУРОИ ОбС-Опака приема да бъдат продадени чрез търг 
следните недвижими имоти частна общинска собственост – 
празно общинско място 510 кв.м. с АОС №121/20.03.2001г. кв. 87 
парцел ІІ, празно общинско място 505 кв.м. с АОС 
№122/20.03.2001г. кв. 87 парцел ІІІ, празно общинско място 490 



кв.м. с АОС №123/20.03.2001г. кв. 87 парцел ІV, празно общинско 
място 535 кв.м. с АОС №124/20.03.2001г. кв. 87 парцел V, празно 
общинско място 610 кв.м. с АОС №125/20.03.2001г. кв. 87 парцел 
VІ, празно общинско място 560 кв.м. с АОС №126/20.03.2001г. кв. 
87 парцел VІІ, празно общинско място 570 кв.м. с АОС 
№127/20.03.2001г. кв. 87 парцел VІІІ, празно общинско място 560 
кв.м. с АОС №128/20.03.2001г. кв. 87 парцел VІІІ, празно 
общинско място 530 кв.м. с АОС №129/20.03.2001г. кв. 87 парцел 
Х, празно общинско място 485 кв.м. с АОС №130/20.03.2001г. кв. 
87 парцел ХІ, празно общинско място 515 кв.м. с АОС 
№131/20.03.2001г. кв. 87 парцел ХІІ, празно общинско място 520 
кв.м. с АОС №132/20.03.2001г. кв. 87 парцел ХІІІ, празно 
общинско място 500 кв.м. с АОС №134/20.03.2001г. кв. 90 парцел 
1 гр. Опака, празно общинско място 460 кв.м. с АОС 
№135/20.03.2001г. кв. 90 парцел ІІ, празно общинско място 450 
кв.м. с АОС №136/20.03.2001г. кв. 90 парцел ІІІ, празно общинско 
място 450 кв.м. с АОС №137/20.03.2001г. кв. 90 парцел ІV, 
празно общинско място 850 кв.м. с АОС №138/20.03.2001г. кв. 90 
парцел V, празно общинско място 650 кв.м. с АОС 
№139/20.03.2001г. кв. 90 парцел VІ, празно общинско място 530 
кв.м. с АОС №140/20.03.2001г. кв. 90 парцел VІІ. 
 

РЕШЕНИЕ №9 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА ОбС-Опака 
одобрява, считано от 01.12.2007г.: 

1. Общата численост в Обща администрация – Опака – 
45 щатни бройки и 5 броя численост по ПМС 66. От общата 
щатна численост 45 бройки, 2 бройки щатна численост да е 
дофинансирана с местни приходи от бюджета на Общината. 
2. Структурата на Общинска администрация, съгласно 
приложението. 

 

 

РЕШЕНИЕ №10 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и 2 от 
НРПСУРОИ ОбС-Опака дава съгласие след провеждане на търг 
да се отдаде под наем за производствени цели чрез търг – 
90кв.м. от недвижим имот – публична общинска собственост – 
акт №79/15.11.1999г. представляващ масивна сграда /ЦДГ/ 
с.Голямо Градище. 



РЕШЕНИЕ №11 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА  ОбС-Опака 
определя г-н Ашим Хасанов Османов – Председател на ОбС гр. 
Опака за представител на ОбС гр. Опака в Областния съвет за 
развитие на област Търговище. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №12 

 

На основание §4, глава 12 от Преходните и заключителни 
разпоредби на ПОДОбСНКВОА Общински съвет гр. Опака 
приема актуализацията на Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействие с общинска администрация. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №13 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема постоянните комисии към Общинския съвет да 
се състоят от 3-ма члена. 
 

 

РЕШЕНИЕ №14 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема следният състав на ПК по „Бюджет, финанси, 
икономика, нормативна уредба”: 

1. Самет Османов Есманов-ДПС 
2. Абдрахим Юсменов Абдрахимов-ДПС 
3. Серхат Феимов Салимов-ДПС 

 

 

РЕШЕНИЕ №15 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема Самет Османов - ДПС за председател на ПК по 
„Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба”. 
 

 

 



РЕШЕНИЕ №16 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема следният състав на ПК по „Образование, 
култура, спорт, здравеопазване, социална политика”: 

1. Серхат Феимов Салимов-ДПС 
2. Абдрахим Юсменов Абдрахимов-ДПС 
3. Абибула Фейзула Сейфула-ДПС 

 

 

РЕШЕНИЕ №17 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема Серхат Феимов Салимов –ДПС за председател 
на ПК по „Образование, култура, спорт, здравеопазване, 
социална политика”. 
 

 

РЕШЕНИЕ №18 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема следният състав на ПК по „Устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 
благоустрояване”: 

1. Кязим Кадиров Алиев-ДПС 
2. Самет Османов Есманов-ДПС 
3. Абибула Фейзула Сейфула-ДПС 
 

 

 

РЕШЕНИЕ №19 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет 
гр. Опака приема Кязим Кадиров Алиев-ДПС за председател на 
ПК по „Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, 
околна среда и благоустрояване”. 
 

 

РЕШЕНИЕ №20 

 

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13 от 
ПОДОбСНКВОА Общински съвет гр. Опака избира Басри 
Хюсеинов Хасанов за Зам. председател на ОбС-Опака. 



 

РЕШЕНИЕ №21 

 

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13 от 
ПОДОбСНКВОА Общински съвет гр. Опака избира Шефки Али 
Шабан за Зам. председател на ОбС-Опака. 
 

 

РЕШЕНИЕ №22 

 
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13 от 

ПОДОбСНКВОА Общински съвет гр. Опака избира Джошкун 
Сабриев Феимов за Зам. председател на ОбС-Опака. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техн. сътрудник:       Председател ОбС: 

  / М. Стойкова /    / Ашим Османов /  
 


