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ЗАПОВЕД
№

Белослав, . . $ 1 ..... 2018 год.
На основание доклад вх.№ 9.?.
018 г. на председателя на комисия,
назначен със заповед № 484/06.07.2018 г. на Кмета на Община Белослав по провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с
идентификатор 03719,505.2029 по КККР на гр. Белослав, с административен адрес: гр. Белослав,
ул. „Здравец” № 25, протокол от проведения публичен търг на 31.07.2018 г., чл. 79 ал. 1 от
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
Н А Р Е Ж Д А М :
1. ОПРЕДЕЛЯМ РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА КОСТАДИНОВА, с ЕГН
, с
постоянен адрес:
за спечелил публичния търг е
явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор
03719.505.2029 по КККР на гр.Белослав, с административен адрес: гр. Белослав, ул. „Здравец М>
25, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско
застрояване до 10 м„ с площ 601 кв.м., описан в АОС № 1560/05.06.2018 г., по предложената от
Вас окончателна цена за недвижим имот - частна общинска собственост в размер на 4 554,09
лв.(четири хиляди петстотин петдесет и четири лева), без включен ДДС, съгласно протокол на
комисията по провеждането на публичния търг.
2, Да се сключи договор за продажба на гореописания имот - частна общинска собственост с
Росица Владимирова Костадинова, с ЕГН
с постоянен адрес:
Контрол по настоящата заповед, възлагам на инж. Владимир Георгиев - директор на
дирекция „ОСТСУ”.
Заповедта може да се оспорва по административен или съдебен ред в 14-дневен срок от
узнаването и по реда на АПК.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Росица Владимирова Костадинова, Донка
Монева - секретар на Община Белослав, инж. Владимир Георгиев - директор на дирекция
ОСТСУ и Пенка Иванова - мл. експерт ОС в дирекция ОСТСУ за сведение, изпълнение и
контрол, както и препис от нея да бмЬде обявенща интернет страницата на общината и па
информационното х^^^Т,|Дентър за ^форм^цйяи общински услуги” при Община Белослав.
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^
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Подписите в настоящия
документ са заличени
на основание чл.2, ал.2
т.5 отЗЗЛД

Адрес: П.К. 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул.”Цар Симеон Велики” 23

