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ЗАПОВЕД

Белослав,
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На основание доклад вх.
на председателя на комисия, назначена със
заповед № 127/24.02.2020г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно
наддаване на 10.03.2020г. за отдаване под наем за срок до 31.05.2020г. на помещение - методичен
кабинет в ДГ „Незабравка” с. Стращимирово, ул.”Св.св. Кирил и Методий” № 12, Протокол от
проведения публичен търг на 10.03.2020г., 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 : „БЕЛЛА СКУУЛ” ЕООД, с ЕИК .
със седалище и адрес на
управление: i
^ представлявано от Ваня Добрева
Добрева, за спечелило пуОличен търг с явни
__ _ члдавг , под наем на помещение - методичен
кабинет, с полезна използваема площ 16 кв.м., находящ се на втори етаж в ДГ „Незабравка”, с
идентификатор на сградата 69763.501.493.1 по КККР на с. Стращимирово, ул.”Св.св. Кирил и
Методий” № 12, за който е съставен АОС № 1570/12.09.2018 г., съгласно протокол от проведения на
10.03.2020г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на гореописаното помещение, по
точно определен месечен график от директора на детската градина, с вписани 4 астрономически часа на
ползване в точно определени дни за преподаване на английски език на децата, с окончателна наемна
цена на месец в размер на 8,32 лв. (осем лева и тридесет и две стотинки).
2, Да се сключи договор за отдаване под наем на гореописаното помещение - публична общинска
собственост за спок до 31.05.2020г. с „БЕЛЛА СКУУЛ” ЕООД, с ЕИК
седалище и адрес
на управление:
Контрол по настоящата заповед възлагам на инж. ьладими^- 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 „БЕЛЛА СКУУЛ” ЕООД, с адрес
Донка Монева - секретар на Община Белослав, инж. Владимир
1 еоргиев - директор на дирекц]^
Пенка Иванова - гл. експерт ОС в дирекция ОСТСУ за
сведение, изпълнение и контроА както
препис от нея да бъде обявен на интернет страницата на
общината и на информационнот’'" ’-’^ио в „Център за информация и общински услуги” при Община
Белослав.
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