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РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА 

 

ПО ПРОТОКОЛ № 6 

 

от 28.01. 2008г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 36 

 

 На основание Параграф 4 от Глава дванадесета – Преходни и 

заключителни разпоредби от ПОДОбСНКВОА Общински съвет Опака 
приема актуализацията на Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет неговите комисии и взаимодействието с Общинска 
администрация – ПОДОбСНКВОА по предложението от Докладната 
записка. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 37 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от Закона 
за общинските бюджети и във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредбата за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОбС 

Опака 
 

1. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на 
бюджета за 2007 г. по прихода: 
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ 

2. Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на 
бюджета за 2007 г. по разхода: 
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 

Приложение №2/ 

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на 
бюджета за 2007 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 9, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 55 от Нредбата за 



съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет, ОбС 

Опака приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2007г. 
 

РЕШЕНИЕ № 39 

 

І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество Общински съвет Опака дава съгласие да се 
отдаде под наем за производствени цели чрез търг – 50 кв. м. от 
недвижим имот – публична общинска собственост с АОС № 

79/15.11.1999г., представляващ от масивна сграда /ЦДГ/ с. Голямо 

Градище. 
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество Общински съвет Опака дава съгласие отдаването 

под наем да се осъществи след провеждането на търг. 
 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и на основание чл. 2 от 
Правилника за определяне на базисни наемни цени на имоти – 

общинска собственост Общински съвет Опака утвърждава базисни 

наемни цени на имоти, собственост на Община Опака както следва: 
 

 БИЛО СТАВА 

І. Основна наемна цена за кв. м. 0.90 1.10 

Временно селище 0.50 0.62 

За други жилища 0.90 1.10 

За търговски цели 4.50 5.50 

За административни цели 3.60 4.40 

За производствени цели 3.60 4.40 

За политически партии 0.27 0.33 

ІІ. Общински терени   

І-ва зона 0.63 0.77 

ІІ-ра зона 0.54 0.66 

 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост /ЗОС/ и § 1 от Преходните и 



заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Общински съвет Опака удължава срока на отдаване под наем на 
общински помещения на д-р Стефан Денев Йорданов за 4/четири/ год. 

считано от 01.01.2008г.; д-р Цветелина Антонова Лазарова за 4/четири/ 

год. считано от 01.01.2008г.; Лидия Александрова Иванова за 1/една/ 
година/ считано от 01.01.2008г.; 
 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

На основание чл 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване стопанисване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Опака  
РЕШИ: 

1. Да бъде продаден на търг недвижим общински имот с АОС 

№ 147 в кв. 34, парцел І по ПУП на с. Крепча, 
представляващ празно място от 7890 кв.м.; 

2. Да бъде продаден на търг недвижим общински имот с АОС 

№ 164 кв. 34, парцел VІ по ПУП на с. Крепча, 
представляващ празно място от 1300 кв.м. предназначен за 
услуги; 

 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА ОбС - Опака 
определя за делегат в Общото събрание на сдружение „Толерантност” 

– Лютфи Реянов Рюстемов – Кмет на Община Опака. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

 

          /Ашим Османов/ 
 


