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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 № 45/25.05.2010г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 304 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 52, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, ОбС Опака: 

 

РЕШИ: 

 

І. Общественият съвет да бъде в състав от 7 члена; 
 
ІІ. Допълва състава на Обществения съвет както следва: 

� Айнур Юмерова Юсменова – Директор на Дом за стари 
хора с. Гърчиново; 

� Диана Димитрова Якимова – председател на Сдружение 
СИДУРО; 

� Росица Иванова Станева – председател на Сдружение 
„Европейско бъдеще за Опака” 

� Джошкун Сабриев Феимов – директор на ОУ”Алеко 
Константинов” и зам.-председател на ОбС – Опака; 

 
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака, 
определя за Председател на Обществения съвет 
Мехидин Мехмедов Кадиров – заместник-кмет ‘Социални 

дейности” в Община Опака 
 

РЕШЕНИЕ № 305 

 

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

РЕШИ: 

 
Дейностите по проект: „Ремонт на път GTV 2124(ІV-20408) с. 

Люблен – с. Гърчиново от км.14+400 до км.16+920 и от км.21+000 до 
км.23+440, отговарят на приоритетите на Общинския план за 
развитие на Община Опака за периода 2007-2013г. – приоритет 1, цел 
1.1 – Развитие и модернизация на пътна инфраструктура 
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РЕШЕНИЕ № 306 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 8, 
ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Опака 
актуализира, като допълва от годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2010 г., както следва: 

1. Продажба на не застроен поземлен имот с площ 605 кв.м. в ПИ 
1413, кв.№ 14 а, по регулационния план на гр.Опака, с АОС 
№774/18.05.2010 г.  

2. Продажба на не застроен поземлен имот с площ 1490 кв.м. в 
УПИ ІХ-1414, кв.№ 14 а, по регулационния план на гр.Опака, с АОС 
№775/18.05.2010 г.  

3. Продажба на не застроен поземлен имот с площ 630 кв.м. в УПИ 
Х-1410, кв.№ 14, по регулационния план на гр.Опака, с АОС 
№776/18.05.2010 г.  

4. Продажба на не застроен поземлен имот с площ 500 кв.м. в УПИ 
ХІІ-1412, кв.№ 14, по регулационния план на гр.Опака, с АОС 
№777/18.05.2010 г.  

5. Продажба на не застроен поземлен имот с площ 625кв.м. в УПИ 
ХІІ-1415, кв.№ 14 а, по регулационния план на гр.Опака, с АОС 
№778/18.05.2010 г.  

6. Продажба на не застроен поземлен имот с площ 1010 кв.м. в 
УПИ ХІV-284, кв.№ 14, по регулационния план на гр.Опака, с АОС 
№779/18.05.2010 г.  

7.Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост с АОС №141/12.04.2001 г., представляващ 1 кв.м. в 
административната сграда на Община Опака. 

 
РЕШЕНИЕ № 307 

 

І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 и чл. 41, 
ал. 2 от ЗОС, Общински съвет гр.Опака възлага на кмета на общината 
да открие процедура за провеждане на публичен търг за продажба 
на общински имоти, както следва: 
 1. Продажба на имот № 028002, с АОС №771/16.04.2010 г., 
представляващ земеделска земя - друга посевна площ, кат. VІІ, с площ 
3,216 дка в землището на с.Горско Абланово, с начална цена в размер 
на 502,00 лв. /петстотин и два/. 
 2. Продажба на имот № 000423, с АОС №772/16.04.2010 г., 
представляващ земеделска земя- друга селищна територия, с площ 
0,746 дка в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 776,00 
лв. /седемстотин седемдесет и шест/. 
 3. Продажба на имот № 000424, с АОС №773/16.04.2010 г., 
представляващ земеделска земя- друга селищна територия, с площ 
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1,266 дка в землището на гр.Опака, с начална цена в размер на 1 317,00 
лв. / хиляда триста и седемнадесет /. 
 

ІІ.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 
от ЗОС, Общински съвет гр.Опака възлага на Кмета на общината да 
открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под 
наем на част от имот публична общинска собственост с АОС 
№141/12.04.2001 г., представляващ 1 кв.м. в административната 
сграда на Община Опака за монтиране на автомат за кафе, с начална 
цена за месечен наем сумата в размер на  6,00 лв./кв.м., и за разход на 
ел.енергия 5 лв./пет/ на месец, извън наемната цена. 

 
 

 

 

 
АШИМ ОСМАНОВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 


