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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

ПО ПРОТОКОЛ №14 ОТ 28.07.2008г. 

 

 

 
РЕШЕНИЕ №105 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от ЗМСМА ОбС- Опака 

приема отчет за работата на ОбС през първото полугодие на 2008 г.  

 
РЕШЕНИЕ №106 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА ОбС – Опака приема 

отчета за изпълнение и информация за решенията, които са в процес на 

изпълнение през първото тримесечие на 2008г. 

 

РЕШЕНИЕ №107 

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

връзка с чл.55, ал.1 от Наредба за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет, ОбС – Опака приема: 

1. Уточнения план на бюджета на Община Опака към 30.06.2008г. 

2. Уточнения план на бюджета на Община Опака към 30.06.2008г. и 

отчета за неговото изпълнение по разхода разпределени по 

функции, дейности и видове разходи (съгласно прил.2) 

 
РЕШЕНИЕ №108 

 
На основание чл. 21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ, чл.45, ал.1 и ал.2 

от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 

бюджет и чл.26, ал.1 и ал.2 от ПМС №15/01.02.2008г. ОбС-Опака 

актуализира бюджет 2008г. в разходната част по дейности и параграфи 

(съгласно приложението) 

 

 
РЕШЕНИЕ №109 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС-Опака 

приема Програма за овладяване на популацията и трайно решаване на 



проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Опака 

2008-2011г. 

 

 

РЕШЕНИЕ №110 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.3 от ЗОС и чл.25 от 

Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински 

жилища ОбС-Опака възлага на Кмета на Община Опака да открие процедура 

за отдаване под наем чрез търг на общинска жилище в ДЖБ-2 в гр. Опака с 

площ 46 м2 срещу месечен наем в размер на 1,10 лв./кв.м. за срок до 5 

години. 

 

 

РЕШЕНИЕ №111 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОС и §1 от преходните и заключителни 

разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, удължава срока на 

договор от 28.05.2003г. (влязъл в сила от 01.07.2005г.) за отдаден под наем 

общински недвижим имот (помещения) на ЕТ „Меди–мед-Медиха 

Юсменова” за срок от 7 години, считано от 01.07.2008г. 

 

РЕШЕНИЕ №112 

 
На основание чл. 8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и 

чл.130 от ПОДОбСНКВОА, ОбС-Опака одобрява командировъчните разходи 

на Кмета на Общината за периода от 01.04.2008г. до 360.06.2008г. в размер на 

30 лв., както следва: 

1. На 02.04.20008 г. до гр.София – внасяне на проект в МРРБ – 10 лв. 

2. На 17.04.2008 г. до гр. София – среща в МОСВ – 10 лв. 

3. На 08.05.2008 г. до гр. София – внасяне на проект в МОСВ – 10 лв. 

 

 

 
Техн.сътрудник:     Председател ОбС: 

        / М. Стойкова /     / А. Османов / 


