
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 № 7 

 

от 28.02.2008год. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона за местни 

данъци и такси и чл. 6 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет 

Опака Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Опака съгласно приложението. 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 5 от Закона за 

народната просвета и чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

народната просвета Общински съвет гр. Опака предлага на министъра на 

Образованието и Науката да издаде заповед за закриване на: 

• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Гърчиново; 

• ОУ „Васил Левски” с. Люблен; 

Учениците от закритите училища да бъдат пренасочени в ОУ „Васил 

Левски” с. Крепча. 
 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 5, 7, 8 и 9 

от ПМС № 175/24.07.2007г., Общински съвет гр. Опака определя средна 

месечна брутна заплата на едно лице и числеността на персонала от 

01.01.2008г. по функции и дейности както следва: 

 

1. „Общинска администрация” – 45 бр. щатна численост, в т.ч.: 

•••• 43 бр. финансирани с държавна субсидия, със средна месечна 

брутна заплата 474.39 лв.; 

•••• 2.2. 2 бр. финансирани с местни приходи, със средна месечна 

брутна заплата 445.83 лв.  

1.1. ПМС №66/28.03.1996 г. – 4 бр.; 

2. Функция „Отбрана и сигурност”: 

2.1. ПМС №212 (денонощни дежурни) – 237.42 лв. средна месечна 

брутна заплата – 5 бр.; 

2.2. ПМС №351 (техник на РП центрове ) – 257.91 лв. средна 

месечна брутна заплата – 3 бр. 



3. Функция „Образование” 

3.1. Дейност „ЦДГ” – 445.61 лв. средна месечна брутна заплата – 

36.5 бр. 

3.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 4 бр. 

4. Функция „Здравеопазване” – 311.73 лв. средна месечна брутна 

заплата – 2 бр. 

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 

5.1. Дейност „Дом за стари хора” – 345.76 лв. средна месечна брутна 

заплата – 30 бр.  

5.2. ПМС №66/28.03.1996 г. – 3 бр. 
 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА и чл.6, ал. 3 от ПМС 

№175/24.07.2007 г., определя средна месечна брутна заплата и числеността 

на персонала в местните дейности от 01.01.2008 г. както следва: 

1. Дейност „Ученически столове” – 254.49 лв. средна месечна 

брутна заплата – 6 бр.; 

2. Дейност „Домашен социален патронаж” – 248.21 лв. средна 

месечна брутна заплата – 7 бр.; 

2.1. ПМС №66/28.03.1996 г. – 222.64 лв. средна месечна брутна 

заплата – 1 бр. 

3. Дейност  „Озеленяване” – 225.28 лв. средна месечна брутна 

заплата – 1 бр. 

4. Дейност „Чистота” – 241.56 лв. средна месечна брутна заплата 

– 10 бр. 

4.1. ПМС №66/28.03.1996 г. – 226.60 лв. средна месечна брутна 

заплата – 1 бр.  

5. Дейност „Спортни бази за спорт за всички” – 233.20 лв. средна 

месечна брутна заплата – 1 бр. 

6. Дейност „ Др. дейности по икономиката” – 248.63 лв. средна 

месечна брутна заплата – 2 бр. 
 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и §23 от ЗДБРБ за 

2008год. Общински съвет гр. Опака одобрява, считано от 01.07.2008г. 

1. Щатната численост в Общинска администрация – 43бр., в т. ч.: 

• 39 бр. финансирани с държавна субсидия; 

• 4 бр. финансирани с местни приходи; 

1.1. ПМС № 66/28.03.1996г. – 3 бр. 

2. Структурата на общинска администрация, съгласно 

приложението. 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА Общински съвет гр. Опака 

определя средни месечни брутни заплати, считано от 01.07.2008г. както 

следва: 



  1. Щатната численост в Общинска администрация – 43бр., в т. ч.: 

• 39 бр. финансирани с държавна субсидия, със средна месечна 

брутна заплата 521,83 лв.; 

• 4 бр. финансирани с местни приходи, със средна месечна 

брутна заплата 452,56 лв. 
 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 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 2008 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; 

3. Разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет 

по тримесечия и по месеци. 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и §33 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2008 г., ОбС Опака възлага 

на Кмета на общината да предлага на общинския съвет след 30 септември 

да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за 

делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за 

делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и 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 2008 г. в размер на 14 500 

лв., от които: за футболни клубове – 12 000 лв. и за хандбален клуб – 2 500 

лв. 

Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни 

условия по целевите разходи, свързани с времето и начинът на 

предоставяне и отчитането на тези средства. 

 

РЕШЕНИЕ № 54 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 41, т. 3 от ПМС 

№15/01.02.2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2008 г., Общински съвет Опака определя размера на разходите 

за представителни цели на Кмета на Общината  по бюджета на Община 

Опака за 2008 г. в размер на 15 000 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2 от ПМС 

№15/01.02.2008 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. 

На основание чл. 25, ал. 2 от ПМС №15/01.02.2008 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. 

 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1, ал. 2 

и ал. 3 от ПМС №15/01.02.2008 г. , 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. 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1, т. 2 и ал. 2 

от ПМС № 15/01.02.2008 г., Общински съвет Опака считано от 

01.01.2008г.: 

1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право 

на транспортни разходи съгласно приложението; 

2. Определя да бъдат изплащани пътни разходи на директори и 

учители до процента финансиран от МОН, но не по-малко от 



80% от действителните разходи и 80% на всички останали 

длъжности и лица извън Функция „Образование”. 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 54 от ПМС 

№15/01.02.2008 г., Общински съвет Опака, определя 20 % от размера на 

режийните разноски за приготвянето на храната /закуска и обяд/ да бъде за 

сметка на общинските приходи. 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и §31, ал. 6 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБ за 2007 г. 

ОбС Опака РЕШИ: 

  Преходния остатък в размер на 47 768 лв. от 2007г. се разпределя по 

дейности както следва: 

1. Преходен остатък за държавни дейности в размер на 29 643 лв.: 

1.1. Пътища (снегопочистване) – 3 626 лв. 

1.2. Общообразователни училища 

• СОУ „В. Левски” (извънкласна и извънучилищна дейност) 

– 4 000 лв. 

• ОУ с. Крепча (извънкласна и извънучилищна дейност) – 1 

082 лв. 

• ОУ с. Г. Градище (извънкласна и извънучилищна дейност) 

– 2 585 лв. 

• ОУ с. Г. Абланово – възнаграждения, осигуровки и 

обезщетения – 5 017 лв. 

1.3. ПВЗ – 11 928 лв. 

1.4. Общи държавни служби (избори) – 1 123 лв. 

1.5. Здравеопазване (СБКО) – 173 лв. 

1.3. Отбранително-мобилизационна подготовка (СБКО) – 91 лв. 

1.4. Дом за стари хора (СБКО) – 18 лв.  

2. Преходен остатък за местни дейности в размер на 18 125 лв.: 

2.1. Пътища (снегопочистване и средства от Фонд”РПИ”) – 16 

477 лв. 

2.2. Общинска администрация (СБКО) – 1 162 лв. 

2.3. Столове (СБКО) – 102 лв. 

2.4. Домашен социален патронаж (СБКО) – 105 лв. 

2.5. Озеленяване (СБКО) – 36 лв. 

2.6. Чистота (СБКО) – 174 лв. 

2.6. Спортни бази за спорт за всички (СБКО) – 31 лв. 

2.7. Др. дейности по икономиката (СБКО) – 38 лв.   

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС Опака РЕШИ: 



Да бъдат разплатени от бюджета на Община Опака за 2008 г. просрочени 

задължения от минали години в размер на 37 399 лв. и да бъдат събрани 

просрочени вземания в размер на 23 362 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОБ, 

чл. 10, ал. 1, чл. 13, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2008г. Общински 

съвет гр.Опака приема разпределението на средствата за капиталови разходи 

на община Опака за 2008г. както следва:   
 

Източници за финансиране 

№ Наименование на обекта 

Годишна 

задача 

2008 год. 

лв. 

Субсидия 

Р.Б. 

2008г. лв. 

Други 

ПУДООС 

лв. 

Собстве

ни 

средства 

лв. 

§5100Основен ремонт на ДМА      

 Функция 08 – икономически дейности      

1 Ремонт на път ІV-20408 в регулационните 

граници на с. Гърчиново  

74500 74500   

§5200Придобиване на ДМА    

 Функция 06 БКС    

2 Реконструкция уличен водопровод от о.к.17 

до ПС”Ясаците” с. Крепча  

305202 7000 298202  

3 Ремонт В и К съоръжения и реконструкция 

водопроводи в Община Опака  

2900 2900   

4 Канализация и ремонт улици – гр.Опака - 

ППР 

28500 28500   

5 В и К и ремонт улици с.Крепча – ППР 15000 15000   

6 В и К и ремонт улици с.Г.Градище - ППР 15000 15000   

§5201Придобиване компютри и хардуер    

 Функция 01 – общо държавни служби    

7 Компютри и хардуер – 6 бр. 6000 6000  

§5204Придобиване транспортни средства   

 Функция 01 – общо държавни служби   

8 Микробус  20000 20000 

9 Лек автомобил – 2 бр. 20000 20000 

 Функция 06 – БКС   

10 Шаси – 1 бр.  5000 5000 

§5400 Придобиване земя   

 Функция 07 – почивно дело, култура, 

религиозни дейности  

 

11 Придобиване земя за разширение на 

гробищни паркове с. Крепча и с.Г.Абланово 

4200 4200  

                                                          Общо : 496302 153100 298202 45000 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 62 

 

На основание чл.21.ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и 

чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2008 г., Общински съвет Опака 

 

РЕШИ: 

 

 1. Приема бюджета на Община Опака за 2008 г. както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДА: 2 696 884 лв. 

  /разпределени по параграфи съгласно приложение №1/ 

в т.ч.: 

1.1.1. приходи с държавен характер – 1 843 907 лв. в т.ч.: 

1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в 

размер на 1 814 264 лв. 

1.1.1.3. преходен остатък в размер на 29 643.00 лв. 

 

1.1.2. приходи с местен характер – 852 977 лв. 

1.1.2.1. данъчни приходи в размер на 105 000 лв.  

1.1.2.2. неданъчни приходи в размер на 297 150 лв. 

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия в размер на 271 900.00 лв. 

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи в размер на 153 

100 лв.  

1.1.2.5. целева субсидия за снегопочистване в размер на 12 

800.00 лв. 

1.1.2.6. задължения по финансов лизинг /минус/ - 5 098 лв. 

1.2.2.7. преходен остатък в размер на 18 125 лв. 

 

1.2. ПО РАЗХОДА: 2 696 884 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно приложение №2/ 

в т.ч.: 

1.2.1. разходи за държавни дейности в размер на 1 843 907 лв.   

1.2.2. разходи за общински дейности в размер на 831 712 лв. 

1.2.3. дофинансиране в размер на 21 265 лв 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 5 от ЗУТ и §69 от 

Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение на ЗУТ 

Общински съвет Опака приема Наредба за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на 

строежи или части от тях от администрацията на Община Опака по 

приложението. 
 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Опака дава съгласие Община Опака да кандидатства за финансиране по 



програма „Околна среда2007-2013г.” с обект „ВиК мрежа и 

пречиствателна станция гр. Опака”, включен в плана за развитие на 

Община Опака за периода 2007-2013год. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Опака 
РЕШИ: 

 Създава нов член 38а към Наредбата за реда за придобиване, 

стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество със 

следния текст:  

чл. 38а Когато лицата, на които може да се извърши продажва са 

определени в закон, продажбата се извършва без търг по пазарни цени, 

като заинтересованите лица подадът молба до Кмета на Общината и 

въз основа на заповед се сключва договор. 

 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 78, ал. 2 от ЗОС и на 

§1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за 

придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 

имущество срока на договор за наем на ЕТ” ТЕРА – 69-Иван Иванов” от 

05.01.2005г. да бъде удължен за срок от 2 години, считано от 

01.01.2008год. 
 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 3 от 

ПОДОбСНКВОА ОбС Опака определя възнаграждението на общинските 

съветници считано от 01.01.2008г. както следва: 

• за участие в едно заседание на ОбС в размер на 22,40лв.  

• за участие в едно заседание на Постоянна комисия в размер на 

22,40 лв. 

Общия размер на месечното възнаграждение на общинския съветник 

за един месец не може да ндвишава 243,08лв. 
 

 

 

 

ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС:     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

 

  /Хр. Деркозлиева/      /Ашим Османов/ 


