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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 

 

РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА ПО ПРОТОКОЛ № 33 

 

от 31.08.2009г. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 224 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от Закона 
за общинските бюджети и във връзка с чл.51, ал.1 от Наредба за 
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община 
Опака, ОбС Опака 

 
1. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака 

към 30.06.2009 г. и отчета за неговото изпълнение по прихода 
/разпределени по параграфи съгласно Приложение №1/ 

2. Приема уточнения план на бюджета на Община Опака 
към 30.06.2009 г. и отчета за неговото изпълнение по разхода  
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 
Приложение №2/ 

 

РЕШЕНИЕ № 225 

 
ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от 

Закона за общинския бюджет, чл. 41 от Наредба за съставянето, 
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака и чл.26, 
ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 27/09. 02. 2009 г., актуализира Бюджет 2009 г. в 
разходната част по дейности и параграфи както следва:  

 

ДЕЙНОСТ §§ БИЛО СТАВА §§ БИЛО СТАВА 
Общинска 
администрация 

01-01 
01-02 

 

208 815 
64 020 

 

208 737 
63 991 

 
 

 
 

02-09 

 
 
 
 

131 

 
 
 
 

238 
ДСХ 01-01 167 307 167 274 02-09 125 158 

 
РЕШЕНИЕ № 226 

 

ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от 
ПМС №46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и 
дейности, определя числеността на персонала в местните дейности 
от 01.09.2009 г. както следва: 
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1. Дейност “Други дейности по селско и горско стопанство, лов 
и риболов” – 2 бр. 

 

РЕШЕНИЕ № 227 

 
ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от 

Закона за общинските бюджети и чл.41 от Наредба за съставянето, 
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Опака изменя 
Бюджет 2009 в приходната и разходната част както следва: 
 

1. Приходна част в местни дейности: 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 

1. 27-29 „Други общински такси” 2 000  3 277 

 
2. Разходна част в местни дейности: 

 
Функция 8 „Икономически дейности и услуги”, Група 2 „Селско 
стопанство, горско стопанство, лов и риболов”, Дейност 829 „Други 
дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” 
 

№ ПАРАГРАФИ БИЛО СТАВА 

1. 01-01 „Заплати на персонала по трудови 
правоотношения” 

4 200 5 280 

2. 05-51 “Осигурителни вноски от 
работодатели за ДОО” 

696 841 

3. 05-60 “Здравноосигурителни вноски от 
работодатели” 

250 302 

 

РЕШЕНИЕ № 228 

 

ОбС Опака на основание на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
Решение №1 по Протокол №1 от редовно общо събрание на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците “Янтра-Лом 
2008” гр. Бяла, проведено на 10.07.2009 г., приема годишна целева 
вноска в размер на 1.00 лв. на жител на Община Опака, като 50% от 
годишната целева вноска да се преведе до края на м. август 2009 г., а 
останалата част при необходимост, след решение на Управителния 
съвет на Сдружението.                
 

РЕШЕНИЕ № 229 

 

ОбС Опака на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА прави 
следното изменение в Приложение № 1 към чл. 48 от Наредба за 
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определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Опака: 

• т. 30 “Такса за ритуали за сключване на граждански брак” 
– 35 лв./бр.  

 

РЕШЕНИЕ № 230 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл.35, 
ал.1 от ЗОС и  чл.37, ал.1 и чл.50 от Наредбата за реда за 
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет гр.Опака възлага на Кмета на общината 
да открие процедура за провеждане на публичен търг за продажба 
на:  

1.Празно дворно място с АОС №108/30.01.2001 г. от 1250 кв.м. в 
УПИ ХVІІІ в кв.77 по регулационния план на гр.Опака , с начална 
цена в размер на 5025,00лв. /пет хиляди двадесет и пет/ 

2. Празно дворно място с АОС №109/30.01.2001 г. от 1240 кв.м. в 
УПИ ХІХ в кв.77 по регулационния план на гр.Опака, с начална цена 
в размер на 4985,00лв. /четири хиляди деветстотин осемдесет и пет/ 

3. Празно дворно място с АОС №121/20.03.2001 г. от 510 кв.м. в 
УПИ ІІ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 2015,00лв. /две хиляди и петнадесет / 

4. Празно дворно място с АОС №122/20.03.2001 г. от 510 кв.м. в 
УПИ ІІІ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 2015,00лв. /две хиляди и петнадесет / 

5. Празно дворно място с АОС №123/20.03.2001 г. от 495 кв.м. в 
УПИ ІV в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 1953,00лв. /хиляда деветстотин петдесет и три лв./ 

6. Празно дворно място с АОС №124/20.03.2001 г. от 535 кв.м. в 
УПИ V в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 2113,00лв. /две хиляди сто и тринадесет/ 

7. Празно дворно място с АОС №125/20.03.2001 г. от 615 кв.м. в 
УПИ VІ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 2429,00лв. /две хиляди четиристотин двадесет и девет/ 

8. Празно дворно място с АОС №126/20.03.2001 г. от 565 кв.м. в 
УПИ VІІ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 2232,00лв. /две хиляди двеста тридесет и два/ 

9. Празно дворно място с АОС №127/20.03.2001 г. от 565 кв.м. в 
УПИ VІІІ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 2232,00лв. /две хиляди двеста тридесет и два/ 

10. Празно дворно място с АОС №128/20.03.2001 г. от 560 кв.м. в 
УПИ ІХ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 2212,00лв. /две хиляди двеста и дванадесет/ 
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11. Празно дворно място с АОС №129/20.03.2001 г. от 530 кв.м. в 
УПИ Х в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 2094,00лв. /две хиляди и деветдесет и четири/ 

12. Празно дворно място с АОС №130/20.03.2001 г. от 485 кв.м. в 
УПИ ХІ в кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 1916,00лв. /хиляда деветстотин и шестнадесет/ 

13. Празно дворно място с АОС №131/20.03.2001 г. от 520 кв.м. в 
УПИ ХІІ в  кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 2054,00лв. /две хиляди и петдесет и четири/ 

14. Празно дворно място с АОС №132/20.03.2001 г. от 520 кв.м. в 
УПИ ХІІІ в  кв.87 по регулационния план на гр.Опака , с начална 
цена в размер на 2054,00лв. /две хиляди и петдесет и четири/ 

15. Празно дворно място с АОС №134/20.03.2001 г. от 510 кв.м. в 
УПИ І в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 2066,00лв. /две хиляди шестдесет и шест/ 

16. Празно дворно място с АОС №135/20.03.2001 г. от 460 кв.м. в 
УПИ ІІ в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 1863,00лв. /хиляда осемстотин шестдесет и три/ 

17. Празно дворно място с АОС №136/20.03.2001 г. от 450 кв.м. в 
УПИ ІІІ в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 1823,00лв. /хиляда осемстотин двадесет и три/ 

18. Празно дворно място с АОС №137/20.03.2001 г. от 460 кв.м. в 
УПИ ІV в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 1863,00лв. /хиляда осемстотин шестдесет и три/ 

19. Празно дворно място с АОС №138/20.03.2001 г. от 850 кв.м. в 
УПИ V в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена в 
размер на 3443,00лв. /три хиляди четиристотин четиридесет и три/ 

20. Празно дворно място с АОС №139/20.03.2001 г. от 650 кв.м. в 
УПИ VІ в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 2633,00лв. /две хиляди шестстотин тридесет и три/ 

21. Празно дворно място с АОС №140/20.03.2001 г. от 490 кв.м. в 
УПИ VІІ в  кв.90 по регулационния план на гр.Опака , с начална цена 
в размер на 1985,00лв. /хиляда деветстотин осемдесет и пет/ 

22.Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран 
оценител. 
 

РЕШЕНИЕ № 231 
 

  На основание чл. 41 ал. 2, от ЗОС, Общински съвет гр.Опака  
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41 ал.2, от ЗОС, 
Общински съвет гр.Опака определя начални цени за провеждане на 
публичен търг на следното движимо имущество: 
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1. Лек автомобил ВАЗ 2107 с рег.№ Т 28 55 АТ   -         350.00 лв. 
2. Автомобил товарен УАЗ 374101 с рег.№ Т 34 07 АТ-       500.00лв. 
3. Автомобил товарен УАЗ 3303Т1202 с рег.№ Т 34 01 АТ-400.00лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 232 
 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната и чл.130 от Правилника за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействие с общинска 
администрация, ОбС Опака одобрява командировъчните разходи на 
Кмета на Общината и на Председателя на ОбС Опака за периода от 
01.04.2009 г. до 30.06.2009 г. в размер на 60.00 лв., както следва: 

1. Кмет на Община Опака: 
1.1 На 31.03.2009 г. до гр. София – Среща в 

Министерство на околната среда и водите – 10.00 лв.; 
1.2 От 11.06.2009 г. до 13.06.2009 г. до к.к. Албена -  

Участие в дванадесета национална среща на финансистите от 
общините – 40.00 лв. 

 

2. Председател на ОбС Опака: 
2.1 На 09.04.2009 г. до с. Гергини, община Габрово – 

Участие в комисия за работа с малките общини в Националното 
сдружение на общините в Република България – 10.00 лв.  

 
РЕШЕНИЕ № 233 

 

На основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от  22.12.2000г. 
на МОН ОбС Опака разрешава формирането на паралелки под 
определения минимум за учебната 2009/2010г. както следва: 

1. СОУ “Васил Левски” гр. Опака 
VI клас една паралелка с 16 ученика 
VII клас две паралелки с 16 ученика 
 

2. ОУ “Васил Левски” с. Крепча  
I клас една паралелка с 15 ученика 
II клас една паралелка с 12 ученика 
 

3. ОУ “Алеко Константинов” с. Голямо Градище 
I-III клас една слята паралелка с 18 ученика 
II клас една паралелка с 12 ученика 
IV клас една паралелка с 15 ученика 
V-VI клас една слята паралелка със 17 ученика 
VII клас една паралелка с 15 ученика 
VIII клас една паралелка с 12 ученика 
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РЕШЕНИЕ № 234 
 

ОбС Опака, на основание чл. 21, ал. 1 т. 18 от ЗМСМА 
 

РЕШИ: 
 

• Именува Целоднаевна детска градина гр. Опака – 
“Усмивка” 

• Именува Целоднаевна детска градина с. Крепча – 
“Слънце” 

 

 

 
АШИМ ОСМАНОВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 
         


