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ПРОТОКОЛ №61
от 11.01.2011г.

Във връзка с постъпили в деловодството на ОбС Опака докладни
записки от Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака
ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Годишна програма за

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011г.
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и
юридически лица и учредяване право на строеж и поради кратките
срокове за вземане на решение от ОбС се проведе гласуване, чрез
обхождане на общинските съветници и полагане на подпис в графите
“ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. В така проведеното гласуване
своя подпис положиха 9/девет/ общински съветници и ОбС Опака взе
следните решения:
РЕШЕНИЕ № 358
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл. 8,
ал. 9 от ЗОС, Общински съвет гр.Опака приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011г.
С 9/девет/ гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
решението се приема.
РЕШЕНИЕ № 359
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, на основание чл. 36,
ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 43, ал. 1, т. 1 и 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 съсобственост в:
1. УПИ ІХ-734, кв. 39 по регулационния план на гр.Опака с АОС
№788/21.12.2010 г. с площ 280 кв.м., за сумата в размер на 1 226,00
лв./хиляда двеста двадесет и шест лв./
2. УПИ Х-734, кв. 39 по регулационния план на гр.Опака с АОС
№789/21.12.2010 г. с площ 230 кв.м., за сумата в размер на 1 007,00
лв./хиляда и седем лв./
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3. УПИ ІХ-296, кв. 44 по регулационния план на гр.Опака с АОС
№790/05.01.2011 г. с площ 755 кв.м., за сумата в размер на 2 944,00
лв./две хиляди деветстотин четиридесет и четири лв./
4. УПИ ХІ-296, кв. 44 по регулационния план на гр.Опака с АОС
№792/05.01.2011 г. с площ 860 кв.м., с начална цена в размер на 3 354,00
лв./ три хиляди триста петдесет и четири лв./
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, на основание чл. 35,
ал. 3, от ЗОС и чл. 39, ал. 1, 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 извърши
продажба на прилежащ терен към сграда собственост на ПК
„СЪГЛАСИЕ” гр.Опака с нот. акт №19, т.ІІ, д.№237/1997 г., в УПИ Х-296,
кв.44 по регулационния план на гр.Опака, с АОС №791/05.01.2011 г., с
площ 312 кв.м. за сумата в размер на 1216,80 /хиляда двеста и
шестнадесет лв. и 80 ст./
ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, на основание чл. 37,
ал. 1, от ЗОС и чл. 45, 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 извърши
процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на
строеж на „Търговски обект” в УПИ ІХ – 731, кв.20 по регулационния
план на гр.Опака, с АОС №793/07.01.2011 г. на 105 кв.м. с начална цена
сумата в размер на 328,00 лв./триста двадесет и осем лв./
ІV.Одобрява направените пазарни оценки от лицензиран оценител.
С 9/девет/ гласа “ЗА” без “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението
се приема.
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