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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 №19 

 

от 17.10.2008г.. 

 
 

РЕШЕНИЕ №128 

 
I. ОбС Опака на основание чл.13 от Закона за общинския дълг 

одобрява предложението на Кмета на общината за отпускане на 
дългосрочен дълг по Приложение; 

II. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.13 и 
чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с 
предложението на Кмета на общината за поемане на дългосрочен 
дълг определя: 

1. Максимален размер на дългосрочен дълг за 
финансиране на проектантски услуги във връзка с 
горепосочените проекти – 90 000 лв.; 

2. Валута на дълга – български лева; 
3. Вида на дълга съгласно съгл. чл.3 от Закона за общинския 

дълг – дълг, поет с договор за общински заем; 
4. Начин на обезпечаване – ипотека на имущество – частна 

общинска собственост; 
5. Условията за погасяване – ежемесечни равни вноски за 

главницата за срок от три години;  
6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и др.: 

� максимален лихвен процент – до 12% 
� такса разглеждане на искане за кредит – до 50 лв. 

еднократно 
� такса обслужване – до 1.5% годишно от остатъка на 

кредита 
III. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  

РЕШИ: 
обезпечението на общинския дълг да се извърши чрез ипотека 

на следното имущество частна общинска собственост: 
1. Апартамент към ДЖБ-1; 
2. Апартамент към ДЖБ-2; 
3. Сладкарница към ДЖБ-2; 
4. Хижа „Трети март” с. Г. Абланово 
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IV. ОбС Опака на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 
упълномощава Кмета на общината – Лютфи Реянов Рюстемов да 
подпише Запис на заповед.    

V. ОбС Опака, на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.17, 
ал. 3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на общината да 
проведе процедура за избор на финансова институция, която да 
осигури необходимото финансиране на проекта. 

 

РЕШЕНИЕ №129 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 18, ал. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата, Общински съвет Опака 
приема Наредба за управление на общинските пътища 
 

РЕШЕНИЕ №130 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, Общински съвет Опака приема Наредба за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Община Опака. 
 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА: 

 
 
        /АШИМ ОСМАНОВ/ 

 


