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ЗАПОВЕД

№
Белослав,

..2019год.

На основание доклад вх.№*5^.^.Т^.$^|.9.^;9.^.!.2019г. на председателя на комисия, назначена
със заповед № 534/01.08.2019г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен гьрг с явно
наддаване на 28.08.2019г. за отдаване под наем за срок от 01.10.2019г.до 31.05.2020г. на помещения,
представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав - публична
общинска собственост. Протокол от проведения публичен търг на 28.08.2019г., 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 :
1.0П РЕ Д Е Л Я М „МЛАДОСТ-Н” ООД, с ЕИК
ьс седалище и адрес на управление:
, представлявано от Мирослав Томов Михайлов, за спечелило публичния
търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните помещения в детски градини на територията на
Община Белослав - публична общинска собственост, за обучение и подготовка по народни танци 4
астрономически часа по определен месечен график от директора на съответната детска градина, както
следва:
-Физкултурен салон, с полезна използваема площ 75 кв.м., находящ се в сградата на ДГ
„Щ астливо детство” , гр. Белослав, с идентификатор 03719.504.1888.1 по КККР на гр. Белослав, с
административен адрес гр.Белослав, ул.”Роза” № 2, за която има съставен АОС № 1449/25.11.2016г., при
граници на имота: ПИ 03719.504.1256, ПИ 03719.504.1264, ПИ 03719.504.6184, ПИ 03719.504.6151 и ПИ
03719.504.1248, при заплащане на месечен наем от 6,60 лв. (шест лева и шестдесет стотинки), без
ДДС;
-Физкултурен салон с площ 85 кв.м., находящ се в сградата на ДГ „1-ви юни" гр.Белослав с
идентификатор 03719.502.1873.1 по КККР на гр.Белослав, с административен адрес гр.Белослав, ул.”Хан
Маламир” № 9, за която има съставен АОС №1454/20.12.2016г., при граници на имота: ПИ
03719.502.6064, ПИ 03719.502.6079, ПИ 03719.502.6068, и ПИ 03719.502.6066, при заплащане на
месечен наем от 7,48 лв. (седем лева и четиридесет и осем стотинки), без ДДС, съгласно протокол от
проведения на 28.08.2019г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на гореописаните
помещения - публична общинска собственост.
2.Помещенията - публична общинска собственост, описани подробно в настоящата Заповед се
предоставят в срок от 01.10.2019г.до 31.05.2020г.

З.Да се сключи договор за отдаване под наем на гореописаните помещения - публична общинска
собственост с „МЛАДОСТ-Н” ООД, с ЕИК 20^165624, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав,
ул. „Крушево” 22.
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 ЛПК.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на „МЛАДОСТ-Н” ООД, с адрес:
Цонка Монева - секретар на Община Белослав, инж. Владимир Георгиев - директор на
дирекция u c i C y и Пенка Иванова - гл. 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
Н ^'^М Ш Щ Я ^И 5С
информационното табло в „Център за ин^рмацияиобщински
услуги” при Община Белослав.
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