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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 № 67/25.05.2011г. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 408 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от 
Закона за автомобилните превози, ОбС Опака приема максимални цени за 
извършване на таксиметрови услуги на територията на Община Опака 
както следва: 

дневна тарифа за изминат един километър – 1.00 лев 
нощна тарифа за изминат един километър - 1.00 лев. 
 

РЕШЕНИЕ № 409 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Опака приема 
Информация във връзка с Програмата за управление на отпадъците на 
територията на община Опака. 

 
РЕШЕНИЕ № 410 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Опака 
възлага на Кмета на общината да прекрати съсобственост с ПК”СТИЛ” 
с.Гърчиново, собственик на поземлен имот от 660 кв.м. с кадастрален 
номер 240, кв.34 заедно с построената в него Фурна, съгласно Нотариален 
акт за право на собственост върху недвижим имот по обстоятелствена 
проверка №21, том ІІІ, рег.№1529, дело №451 от 2003 г. в УПИ ІІІ-240 с АОС 
№807/11.04.2011г. и УПИ ІV-240 с АОС №808/11.04.2011г., кв.34 по 
регулационния план на с.Гърчиново. 

 

РЕШЕНИЕ № 411 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 36, ал. 1, 
т.2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1, т. 1, ал.3 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 
прекрати съсобствеността с ПК”СТИЛ” с. Гърчиново, като извърши 
продажба на частта на общината, представляваща прилежащ терен в УПИ 
ІV-240 с АОС №808/11.04.2011г. с площ 275 кв.м., за сумата в размер на 
990,00 лв./деветстотин и деветдесет лв./. Одобрява направените пазарни 
оценки от лицензиран оценител. 

 
 
 

АШИМ ОСМАНОВ 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАКА 


