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 № 32
от 27.07.2009г.

РЕШЕНИЕ № 215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 27 и ал. 6 от ЗМСМА, Общински
съвет Опака приема отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за
периода м. януари – м. юни 2009г.
РЕШЕНИЕ № 216
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, ОбС Опака приема Отчет за изпълнените и неизпълнените
решения на ОбС Опака за първото полугодие на 2009г. и отчет за хода на
решенията, които са били в процес на изпълнение през второто полугодие
на 2008г.
РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Обс Опака приема
Програма за опазване на околната среда на Община Опака за периода
2009-2014г.
РЕШЕНИЕ № 218
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет гр.
Опака приема Наредба за управление на отпадъците в Община Опака.
РЕШЕНИЕ № 219
На основание чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, ОбС Опака определя
обем на годишно ползване на дървесина от горите общинска собственост
за 2009г. в размер на 4 500м3, от които 1 200м3 по реда на чл. 57, ал. 11, т. 1
от Закона за горите и 3 300м3 по реда на чл. 53, ал.2, т. 3 от Закона за
горите.
РЕШЕНИЕ № 220
На основание чл. 53, ал. 4 от Закона за горите, ОбС Опака определя
обем на годишно ползване на дървесина от горите общинска собственост
за 2010г. в размер на 4 500м3, от които 1 200м3 по реда на чл. 57, ал. 11, т. 1
от Закона за горите и 3 300м3 по реда на чл. 53, ал.2, т. 3 от Закона за
горите.
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РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Обс Опака прави следните
изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Опака по приложение.
РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 8, ал. 9
от Закона за общинска собственост, Общински съвет гр. Опака допълва
годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2009г. както следва:
1. Продажба на гараж №1 от 27м2 и прилежащ терен УПИ XI –
709, 710, 711 в кв.32 по регулационния план на гр. Опака,
очакван приход в размер на 5 200лв.
2. Продажба на имот № 000085, представляващ
блато от
12.488дка. в землището на с. Горско Абланово, очакван приход
в размер на 2 700лв.
РЕШЕНИЕ № 223
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 35, ал. 1
от ЗОС и чл. 35, 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. Гараж №1 от 27м2 и прилежащ терен УПИ XI – 709, 710, 711 в кв.32 по
регулационния план на гр. Опака, с начална цена 5239.00лв./пет
хиляди двеста тридесет и девет лева/;
2. Имот № 000085, представляващ блато от 12.488дка. в землището на с.
Горско Абланово, с начална цена в размер на 2747 лв./две хиляди
седемстотин четиридесет и седем лева/;
3. одобрява направените пазарни оценки от лицензиран оценител;

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА
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