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ЗАПОВЕД
№ 256
Белослав, 13.04.018 год.

На основание доклад вх.№ 9300-7/12.04.2018 г. на председателя на комисия, назначена със
заповед № 190/15.03.2018 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с
явно наддаване на 30.03.2018 г. за отдаване под наем за срок от една учебна година на
помещения, представляващи части от имоти на училища на територията на Община Белослав –
публична общинска собственост, Протокол от проведения публичен търг на 30.03.2018 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 : СДРУЖЕНИЕ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БЕЛОСЛАВ 2012”, със
седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ж.к. Акациите, ул. ”Васил Друмев” № 22,
представлявано от Иван Николаев Хаджихристев, за спечелило публичния търг с явно наддаване
за отдаване под наем на физкултурни салони в учебни заведения на територията на Община
Белослав – публична общинска собственост, както следва:
- физкултурен салон, находящ се в сграда с идентификатор 03719.503.3333.3 по КККР на гр.
Белослав, с предназначение - спортна сграда, със застроена площ 914 кв.м., база на СУ
„Св.св.Кирил и Методий” гр. Белослав и АОС № 1455/20.12.2016 г., с полезна използваема площ
на физкултурния салон 278 кв.м.
- физкултурен салон, находящ се в сграда с идентификатор 03719.501.284.6 по КККР на гр.
Белослав, с предназначение - спортна сграда, със застроена площ 246 кв.м., база на ПГ
„Св.Димитър Солунски” гр. Белослав и АОС № 802/18.03.2008 г., с полезна използваема площ на
физкултурния салон 169,26 кв.м.
- физкултурен салон, находящ се в сграда с идентификатор 27125.501.260.4 по КККР на с.
Езерово, с предназначение - спортна сграда, със застроена площ 316 кв.м., база на ОУ
„Св.св.Кирил и Методий” с. Езерово и АОС № 1240/15.10.2015г., с полезна използваема площ на
физкултурния салон 288 кв.м.
2. Ползването на частите от сградите - физкултурни салони, се предоставят за срок от
една учебна година, с окончателна наемна цена на квадратен метър за един астрономически час в
размер на 0,02 лв., съгласно протокол от проведения на 30.03.2018 г. публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на гореописаните помещения - публична общинска собственост.

3. Да се сключи договор за отдаване под наем на гореописаните помещения - публична
общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БЕЛОСЛАВ 2012”, със
седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ж.к. Акациите, ул. ”Васил Друмев” № 22, в
определени дни при условие, че не се възпрепятстват осъществяването на дейностите, за които
съответните части от недвижимите имоти са предоставени за управление.
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 „ СДРУЖЕНИЕ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ
БЕЛОСЛАВ 2012”, с адрес: гр. Белослав, ж.к. Акациите, ул. ”Васил Друмев” № 22, 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 бъде обявен на интернет страницата на общината и на информационното табло в
„Център за информация и общински услуги” при Община Белослав.
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Вярно с оригинала,
мл. експерт в ОС в дирекция „ОСТСУ”:
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