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гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

РЕШЕНИЯ НА ОбС ОПАКА
ПО ПРОТОКОЛ № 66/28.04.2011г.

РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет
гр. Опака
РЕШИ:
1. Упълномощава г-н Милчо Русев Русев – заместник-кмет
на Община Опака, да представлява Община Опака в
Общото събрание на акционерите на „МБАЛ –
Търговище” АД, което ще се проведе на 29.04.2011г.;
2. Дава правомощия на г-н Милчо Русев Русев –
заместник-кмет на Община Опака да гласува с „ДА” по
проекто решенията от дневния ред на Общото
събрание на акционерите, което ще се проведе на
29.04.2011г.;
РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Отчет за дейността на Народните читалища на територията
на община Опака.
РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Опака
приема Годишен доклад за изпълнението на Плана за развитие на
община Опака 2007-2013г. през 2010г.
РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС
Опака приема Отчет за изпълнението на дейностите от Плана на
Програмата за опазване на околната среда на община Опака 20092014г. през 2010г.
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РЕШЕНИЕ № 400
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. 33, ал. 1 от ПМС
№334/29.12.2010 г., ОбС Опака актуализира Бюджет 2011 г. в
разходната част по дейности и параграфи както следва:
РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 3 от ПМС
№67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности, ОбС Опака определя числеността на персонала в местните
дейности считано от 01.05.2011 г. както следва:
1. Дейност “Други дейности по икономиката” – 5 бр.
РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 41 от Наредба за
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Опака, ОбС Опака изменя Бюджет 2011 в приходната и в разходната
част както следва:
1. Приходна част в местни дейности:
№
1.

ПАРАГРАФИ
27-29 „Други общински такси”

БИЛО

СТАВА

4 000

6 268

2. Разходна част в местни дейности:
Функция 8 „Икономически дейности и услуги”, Група 6 „Други
дейности по икономиката”, Дейност 898 „Други дейности по
икономиката”
№
1.
2.
3.
4.

ПАРАГРАФИ

БИЛО

01-01
„Заплати
на
персонала
по
трудови14 125
правоотношения”
05-51 “Осигурителни вноски от работодатели за 1 483
ДОО”
05-60
“Здравноосигурителни
вноски
от 678
работодатели”
05-80 “Вноски за ДЗПО”
390

СТАВА
16 045
1 685
770
444
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РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.
19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, ОбС Опака приема
„Стратегия за развитие на социалните услуги в община Опака 20112015г.” И годишен план за изпълнението и, по приложение.
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и на основание чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост, ОбС Опака актуализира,
като допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2011г., както следва:
1.Продажба на имот с АОС №494/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018189 – лозе, кат.ІV с площ 0,371 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
2.Продажба на имот с АОС №495/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018182 – нива, кат.ІV с площ 0,650 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
3.Продажба на имот с АОС №496/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018180 – нива, кат.ІV с площ 0,542 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
4.Продажба на имот с АОС №497/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018179 – нива, кат.ІV с площ 0,517 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
5.Продажба на имот с АОС №498/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018174 – нива, кат.ІV с площ 0,969 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
6.Продажба на имот с АОС №501/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018169 – нива, кат.ІV с площ 0,606 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
7.Продажба на имот с АОС №502/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018158 – лозе, кат.ІV с площ 0,549 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
8.Продажба на имот с АОС №505/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018112 – лозе, кат.ІV с площ 0,520 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
9.Продажба на имот с АОС №506/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018104 – нива, кат.ІV с площ 0,663 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
10.Продажба на имот с АОС №507/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018100 – лозе, кат.ІV с площ 0,598 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
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11.Продажба на имот с АОС №509/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018095 – нива, кат.ІV с площ 1,799 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча.
12.Продажба на имот с АОС №746/04.03.2008 г., представляващ
имот № 051028 – нива, кат.Х с площ 3,861 дка. местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
13.Продажба на имот с АОС №796/30.03.2011 г., представляващ
имот № 268004 – пустееща необработваема земя, кат.Х с площ 5,797
дка., местност ГИГ ДОЛ в землището на гр.Опака.
14.Продажба на имот с АОС №797/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000166 – храсти, кат.Х с площ 11,876 дка., местност РАКОВЕЦ
в землището на гр.Опака.
15.Продажба на имот с АОС №798/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000214 – друг селскостопански терен, кат.Х с площ 0,541 дка.,
местност РАКОВЕЦ в землището на гр.Опака.
16.Продажба на имот с АОС №799/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051024 – нива, кат.Х с площ 0,117 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
17.Продажба на имот с АОС №800/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051025 – нива, кат.Х с площ 1,462 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака.
18.Продажба на имот с АОС №801/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026233 – нива, кат.VІ с площ 0,480 дка., местност БАИР
БАШИ в землището на гр.Опака.
19.Продажба на имот с АОС №802/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026236 – нива, кат.VІ с площ 0,559 дка., местност БАИР
БАШИ в землището на гр.Опака.
20.Продажба на имот с АОС №803/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026237 – нива, кат.VІ с площ 0,383 дка., местност БАИР
БАШИ в землището на гр.Опака.
21.Продажба на имот с АОС №804/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000718 – нива, кат.VІ с площ 5,000 дка., местност МОЧУР в
землището на гр.Опака.
22.. Прекратяване на съсобственост в УПИ І-67, кв.№8 по
регулационния план на с. Крепча.
23. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ -67, кв.№8 по
регулационния план на с. Крепча.
24. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-240, кв.№34 по
регулационни план на с. Гърчиново.
25. . Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV-240, кв.№34 по
регулационни план на с. Гърчиново.
26. Отдаване под наем на общински недвижим имот с АОС
№119/30.01.2001г. за производствени цели, в кв. 22 по регулационния
план на с. Крепча, представляващ сграда „Авторспирка” от 20м2.
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РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7, ал .8 от
ЗОС и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОбС Опака възлага на Кмета на Община Опака, да открие процедура
за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински
недвижим имот с АОС №119/30.01.2001 г. за производствени цели, в
кв.22 по регулационния плана на с.Крепча, представляващ сграда
„Автоспирка” от 20 кв.м., срещу месечен наем в размер на 4,80
лв./кв.м., за срок 10/десет/ год.
РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал.
1 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 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.Продажба на имот с АОС №494/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018189 – лозе, кат.ІV с площ 0,371 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 220,00 лв.
2.Продажба на имот с АОС №495/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018182 – нива, кат.ІV с площ 0,650 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 322,00 лв.
3.Продажба на имот с АОС №496/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018180 – нива, кат.ІV с площ 0,542 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 268,00 лв.
4.Продажба на имот с АОС №497/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018179 – нива, кат.ІV с площ 0,517 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 256,00 лв.
5.Продажба на имот с АОС №498/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018174 – нива, кат.ІV с площ 0,969 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 480,00 лв.
6.Продажба на имот с АОС №501/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018169 – нива, кат.ІV с площ 0,606 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 300,00 лв.
7.Продажба на имот с АОС №502/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018158 – лозе, кат.ІV с площ 0,549 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 326,00 лв.
8.Продажба на имот с АОС №505/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018112 – лозе, кат.ІV с площ 0,520 дка., местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 308,00 лв.
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9.Продажба на имот с АОС №506/05.07.2005 г., представляващ
имот № 018104 – нива, кат.ІV с площ 0,663 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 328,00 лв.
10.Продажба на имот с АОС №507/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018100 – лозе, кат.ІV с площ 0,598 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 296,00 лв.
11.Продажба на имот с АОС №509/06.07.2005 г., представляващ
имот № 018095 – нива, кат.ІV с площ 1,799 дка. местност ЛОЗЯТА в
землището на с.Крепча, с начална цена в размер на 891,00 лв.
12.Продажба на имот с АОС №746/04.03.2008 г., представляващ
имот № 051028 – нива, кат.Х с площ 3,861 дка. местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 290,00 лв.
13.Продажба на имот с АОС №796/30.03.2011 г., представляващ
имот № 268004 – пустееща необработваема земя, кат.Х с площ 5,797
дка., местност ГИГ ДОЛ в землището на гр.Опака, с начална цена в
размер на 452,00 лв.
14.Продажба на имот с АОС №797/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000166 – храсти, кат.Х с площ 11,876 дка., местност РАКОВЕЦ
в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 962,00 лв.
15.Продажба на имот с АОС №798/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000214 – друг селскостопански терен, кат.Х с площ 0,541 дка.,
местност РАКОВЕЦ в землището на гр.Опака, с начална цена в
размер на 37,00 лв.
16.Продажба на имот с АОС №799/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051024 – нива, кат.Х с площ 0,117 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 11,00 лв.
17.Продажба на имот с АОС №800/30.03.2011 г., представляващ
имот № 051025 – нива, кат.Х с площ 1,462 дка., местност РАКОВЕЦ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 97,00 лв.
18.Продажба на имот с АОС №801/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026233 – нива, кат.VІ с площ 0,480 дка., местност БАИР
БАШИ в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 110,00
лв.
19.Продажба на имот с АОС №802/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026236 – нива, кат.VІ с площ 0,559 дка., местност БАИР
БАШИ в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 129,00
лв.
20.Продажба на имот с АОС №803/30.03.2011 г., представляващ
имот № 026237 – нива, кат.VІ с площ 0,383 дка., местност БАИР
БАШИ в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 88,00 лв.
21.Продажба на имот с АОС №804/30.03.2011 г., представляващ
имот № 000718 – нива, кат.VІ с площ 5,000 дка., местност МОЧУР в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 1300,00 лв.
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22.Продажба на имот с АОС №805/11.04.2011 г., представляващ
имот № 054003 – изоставена нива, кат.V с площ 0,485 дка., местност
СТЕФ ДОЛ в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на
210,00 лв.
23. Продажба на имот с АОС №806/11.04.2011 г., представляващ
имот № 054004 –нива, кат.V с площ 1,120 дка., местност СТЕФ ДОЛ в
землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 417,00 лв.
24. Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран
оценител.
РЕШЕНИЕ № 407
1. Кмет на Община Опака:
На 16.02.2011 г. до гр. Шумен – Съгласуване на тръжни
документи с „Кадастър и проектиране” ООД гр. Шумен– 10.00
лв.;
На 01.03.2011 г. до Министерство на околната среда и водите Сключване на споразумение за авансово плащане по проект на
общината – 10.00 лв.;
На 08.03.2011 г. до Министерство на околната среда и водите –
Относно въпроси по искане за междинно плащане по проект на
общината – 10.00 лв.
На 10.03.2011 г. до гр. Велико Търново – заявяване на авансово
плащане на обект:”Реконструкция площад” гр. Опака – 10.00 лв.
2. Председател на ОбС гр.Опака:
От 22.03.2011 г. - 25.03.2011 г. до гр. Троян – Среща с общински
съветници и служители в общинска администрация гр. Троян 179.81 лв.

АШИМ ОСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА
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