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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 №10 

 

от 23.05.2008год 

 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 

1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Опака съгласува подробния устройствен 

план – парцеларен план за строеж: „Реконструкция на водопровод от НВ 

с.Голямо Градище до с.Цар Асен” в частта преминаваща през землището 

на с.Голямо Градище, общ. Опака.  

 

РЕШЕНИЕ № 85 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 

1 от ЗУТ, Общински съвет гр.Опака одобрява подробния устройствен план 

– парцеларен план за строеж: “Ремонт В и К съоръжения и реконструкция 

водопроводи в Община Опака“ преминаващ през землищата на с.Голямо 

Градище, с.Крепча, с.Г.Абланово и с.Люблен, общ.Опака.  
 

РЕШЕНИЕ № 86 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от 

ЗОС, Общински  съвет - Опака  
РЕШИ: 

Допълва Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и 

разпореждане с общинско имущество както следва: 

Чл. 13 се допълва, като се създават нови алинеи 4 и 5 със следния текст: 

ал./4/ Ръководителите на Юридически лица/ЮЛ/ на общинска бюджетна 

издръжка, на които Общинския съвет е предоставил за управление имоти – 

публична общинска собственост и е дал право да съставят и управляват 

бюджет, организират и провеждат конкурс или търг по реда на настоящата 

Наредба. 

ал./5/ Въз основа на резултатите от конкурса или търга по ал./4/, 

ръководителите на съответните ЮЛ на общинска бюджетна исдръжка 

издават заповед и сключват договор за наем. 
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РЕШЕНИЕ № 87 

 

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

информацията за готовността на Община Опака по защита на населението 

при бедствия и аварии. 
 

РЕШЕНИЕ № 88 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 1, ал.6, 

т.2 и чл. 43, ал. 1, т. 1, от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. 

Опака 
РЕШИ: 

 

Възлага на Кмета на Община Опака да извърши продажба както 

следва: 

1. Продажба на Дворно място, прилежащ терен към сграда – 

ресторант с бюфет и кухненски блок в УПИ І-736, кв.39 по плана на 

гр.Опака с АОС 753/17.04.2008 г. с площ 920 кв.м. – за 2 300,00/две хиляди 

и триста/ лв. 

2. Продажба частта на Общината по АОС №751/17,04,2008 г. за 

7,200/39,188 идеални части от търговска сграда от към ресторант 

сладкарница: 

- склад сутерен 45 кв.м. - за 1 680.00/хиляда шестстотин и осемдесет/ 

лв. 

- склад партер 40 кв.м.–за 2 240.00 /две хиляди двеста и четиридесет/ 

лв. 

3. Продажба частта на Общината по АОС №752/17.04.2008 г за 

6.000/33,548 идеални части от търговска сграда : 

- склад магазин 40 кв.м.–за 2 240.00/две хиляди двеста и 

четиридесет/лв. 

- склад сутерен 30 кв.м. - за 1 120.00/хиляда сто и двадесет/лв. 

4. Приема направената от лицензиран оценител оценка на имотите. 
 

РЕШЕНИЕ № 89 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ПМС № 15 от 

01.02.2008г., ОбС Опака 
РЕШИ: 

 

Допълва утвърдения с решение № 57/28.02.2008г. списък на 

длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи, както следва: 

Към точка V “Дом за стари хора”-Гърчиново добавя – Юмян Хасанова 

Ахмедова – Общ работник, считано от месец май 2008г. 
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РЕШЕНИЕ № 90 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 

от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Опака  
РЕШИ: 

 

1. Възлага на Кмета на Община Опака да  извърши  продажба чрез 

търг на недвижим имот с АОС№755/29.04.2008г. в с. Горско Абланово, 

представляващ масивна сграда /Училище/ с площ 315.00 кв.м. и дворно 

място от 3 800.00 кв.м. 

2. Продажбата да се извърши по пазарни цени след направена оценка 

от лицензиран оценител. 
 

РЕШЕНИЕ № 91 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Обс Опака  
 

РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Заместник-кмета”Хуманитарни дейности” г-н 

Милчо Русев да представлява Община Опака в Общото събрание 

на “МБАЛ-Търговище”АД на 30.05.2008г. 

2. Да гласува “ЗА” по всички точки по проекто дневния ред на 

събранието. 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

          /Ашим Османов/ 
 


