
 
 

 

 

 
Препис-извлечение от протокол № 8 
От  29.02.2016 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица  
по т. 13 от дневния ред: „0TВключване в Програмата  
0Tза управление и разпореждане с имотите –  
0Tобщинска собственост в Община Стражица  
0Tпрез 2016 г. и отдаване под наем на  
0Tсамостоятелно обособена част от имот –  
0Tпублична общинска собственост,  
п0Tредставляваща Бензиностанция състояща  
0Tсе от масивна едноетажна сграда със  
0TЗП 28 кв.м. и 3 броя колонки, находяща се  
0Tв УПИ II. кв.162 по плана на гр.Стражица.” 

 

8TР Е Ш Е Н И Е  
       № 72 
 
 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.7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2, ал. З от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет  

8TР Е Ш И :  

1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост в Община Стражица през 2016 г. в глава 
III, раздел 1. „Имоти, които Община Стражица има намерение да 
предостави под наем” - Самостоятелно обособена част, представляваща 
Бензиностанция състояща се от масивна едноетажна сграда със ЗП 28 кв.м. 
и 3 броя колонки, находяща се в УПИ II, кв.162 по плана на гр. Стражица. 

2. Да се отдаде под наем Самостоятелно обособена част, 
представляваща Бензиностанция състояща се от масивна едноетажна 
сграда със ЗП 28 кв.м. и 3 броя колонки, находяща се в УПИ II, кв.162 по 
плана на гр.Стражица, актувана с акт за публична общинска собственост 
№ 2670/19.03.2003 г., за срок от 5 години, чрез провеждане на публичен 
търг, с начална месечна наемна цена 720,00 лв. без ДДС /седемстотин и 
двадесет лева/. 

 

ВЯРНО ПРИ ОбС:         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
          /Ил.Маринов/ 
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