
Препис-извлечение от протокол № 3 
от 30.12.2019 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.9 
от дневния ред: „Включване в  
Програмата за управление и разпореждане  
с имотите – общинска собственост в  
Община Стражица през 2019г. и отдаване  
под наем на част от имот – публична  
общинска собственост, представляваща терен 
 за поставяне на автомат за топли напитки с  
площ 1 кв.м., находящ се до Масивна двуетажна  
сграда /Здравен дом/ в УПИ VIII-254, 
 кв.32 по плана на с.Виноград.” 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 30 
  
 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.7 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет Стражица, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл.14, ал.7 от 
ЗОС, чл.19, ал.1, ал.2, ал.3, чл.27, ал.3, т.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет Стражица 
        Р Е Ш И : 
 
 
 1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в Община Стражица за 2019г. в глава ІІІ, 
раздел 1: „Имоти, които Община Стражица има намерение да отдаде под 
наем” - Терен за поставяне на автомат за топли напитки с площ 1 кв.м., 
находящ се до Масивна двуетажна сграда /Здравен дом/ в УПИ VIII-254, 
кв.32 по плана на с.Виноград.                                                                
 2.Да се отдаде под наем част от имот – публична общинска 
собственост, представляваща терен за поставяне на автомат за топли 
напитки с площ 1 кв.м., находящ се до  Масивна двуетажна сграда /Здравен 
дом/ в УПИ VIII-254, кв.32 по плана на с.Виноград,                                                                                                     
актувана с АПОС № 1548/23.07.1999 г., за срок от 3 години, по указания 
начин от Главния архитект в скица с рег.№ 596/04.12.2019г., чрез 
провеждане на публичен търг, с начална месечна наемна цена 39,65 лв. с 
ДДС /тридесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки/. 
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