
Препис-извлечение от протокол №9  
от 29.05.2020 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т. 7 
от дневния ред: „Закупуване на Магазин  
в подблоково находящ се в УПИ III,  
кв.63 по плана на гр.Стражица,  
ул.“Дончо Узунов“№9.” 
 
 
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
              №95  
  
 
 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.34, ал.1 и ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.8, ал.1 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 2020г. в глава ІІІ, раздел 5. 
„Придобиване на имоти ” - Магазин в подблоково находящ се в УПИ III, кв.63 по 
плана на гр.Стражица, ул.“Дончо Узунов“№9 

2.Община Стражица да придобие възмездно чрез покупко – продажба 
следният недвижим имот собственост на ЕТ «БУТИК-91-МИЛКА ИВАНОВА» а 
именно: Магазин в подблоково пространство, находящ се в УПИ III, кв.63 по плана 
на гр.Стражица, ул.»Дончо Узунов» №9, състоящ се от търговско помещение с площ 
43,68 кв.м., предверие 5,56 кв.м., склад 14,26 кв.м., коридор 12,12 кв.м., тоалетна 2,50 
кв.м., при граници: изток – вход на жил.блок и стълбищна клетка, запад – търговско 
помещение, север – двор, юг – улица, отгоре – апартаменти № 1, и №2,  на стойност 
40 000 лв. с ДДС /четиридесет хиляди лева/. 

3.Преди подписване на договора за покупко-продажба продавача следва да 
представи удостоверение за вещни тежести, издадено от Агенцията по вписвания, от 
което да е видно, че имотът не е обременен с ипотека или други тежести. 

4.Възлага на Кмета на Община Стражица изпълнението на настоящото 
решение съгласно законите на Република България. 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
           /Ил.Маринов/ 



 


