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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 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 20 
 

от 22.10.2008г. 
 

 

 

Във връзка с постъпили в деловодството на ОбС Опака докладни 
записки от Лютфи Реянов – Кмет на Община Опака 

ОТНОСНО: Обсъждане и вземане решение за продажба на 
недвижим имот- земеделска земя. 

ОТНОСНО: Обсъждане и вземане решение за отдаване под наем 
на Общински  недвижим имот /автоспирка/ 

ОТНОСНО: Увеличаване числеността на персонала в дейност 
“Столове” 

 

и поради кратките срокове за утвърждаване 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 съветника и ОбС Опака взе 
следните  
 

 РЕШЕНИЕ № 131 
 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 8  от ЗМСМА и чл.34, ал.4 от Закона за 
общинската собственост, ОбС Опака 

РЕШИ: 

• Да се извърши продажба на недвижим имот с АОС 
№.754/22.04.2008 г., земеделска земя- нива, кат.-ІХ, с имотен 
№096001 в землището на с. Горско Абланово, в размер на 
87,649 дка., за сумата от 9 116 /девет хиляди сто и 
шестнадесет/ лв 

• Приема направената пазарна оценка на имота от 
лицензиран оценител. 

• На основание чл.38А от Наредбата за реда за придобиване, 
стопанисване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, при условията на  чл.4/а/, ал.1 от ЗСПЗЗ, да се 
предложи на наемателя с Договор от 16.05.2006 г., да купи 
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поземлен имот №096001 в размер на 87,649 дка. за сумата от 
9 116,00. /девет хиляди сто и шестнадесет/ лв. 

• При отказ на наемателя да купи земеделската земя, на 
основание чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 37, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, стопанисване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, поземлен имот 
№096001 да бъде продаден чрез публичен търг с начална цена 
на имота 9 116,00/девет хиляди сто и шестнадесет/ лв. 

 

С 8/осем/ гласа “ЗА” и 1/един/ ‘ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” решението 
се приема. 

 
РЕШЕНИЕ № 132 

 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 

РЕШИ: 

Възлага на Кмета на Община Опака, да открие процедура за 
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински 
недвижим имот за търговски цели, в кв.16 по регулационния плана на 
с.Крепча, представляващ сграда „Автоспирка” от 48 кв.м., срещу месечен 
наем в размер на 5,50 лв./кв.м., за срок 5/пет/ год. 

 
С 9/девет// гласа “ЗА” решението се приема. 

 
РЕШЕНИЕ № 133 

 
ОбС Опака, на основание чл.21, ал.1, т.2 и т. 6 от ЗМСМА, 

определя численост на персонала дейност „Столове” – 8 бр., считано 
от 01.11.2008г. 

 
С 9/девет// гласа “ЗА” решението се приема. 

 
 
 
 
 

ТЕХН. СЪТРУДНИК:    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
  /Хр. Деркозлиева/     /Ашим Османов/ 

 

 
 


