
Препис-извлечение от протокол  № 8 
От  29.02.2016 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица  
по т. 6 от дневния ред: Включване в  
Програмата за управление и разпореждане  
с имотите - общинска собственост  
в Община Стражица през 2016 г.  
и отдаване под наем на част от имот –  
частна общинска собственост, представляваща  
терен за поставяне на временно съоръжение  
с площ 10 кв.м., находят се в УПИ II,  
кв.76 по плана на гр. Стражица. 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
№ 65 

 
  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1,  
т. 7 и т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет-гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. З от ЗОС, чл. 21, ал. 1, ал. 2, чл. 27, 
ал. 2, т. З, чл. 29 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  
 

РЕШИ: 
  1. Не приема да се включи в Програмата за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Стражица през 
2016г. в глава III, раздел 1. „Имоти, които Община Стражица има 
намерение да предостави под наем” - Част от имот - частна общинска 
собственост представляваща терен за поставяне на временно съоръжение с 
площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.76 по плана на гр.Стражица. 
  2. Не приема да се отдаде под наем част от имот - частна 
общинска собственост представляваща терен за поставяне на временно 
съоръжение с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II-За ОЖС, кв.76 по плана 
на гр.Стражица, по указания начин от Главния архитект в скица с рег. № 
47/09.02.2016г., актуван с АчОС № 3682/23.02.2009г. за търговска дейност, 
за срок от 4 години, чрез провеждане на публичен търг, с начална месечна 
наемна цена 24,48 лв. с ДДС /двадесет и четири лева и четиридесет и осем 
стотинки/. 
  
 
 ВЯРНО ПРИ ОбС:         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
          /Ил.Маринов/ 


