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ЗАПОВЕД
№
Белослав,

......

.............2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 56, ал. 1 и чл. 62 от Наредба № 4 за придобиване управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, относно провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, поземлен икот
с идентификатор 03719.117.50 го КККР на гр.Белослав, местност „Момина скала”, с трайно
предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - изоставено трайно
насаждение, X категория, с площ 8700 кв.м., описан в АОС № 1273/01.04.2016 г.
НАРЕЖДАМ:

I. ИЗМ ЕНЯМ първоначално определената дата за провеждане на публичен търг с явно
наддаване, съгласно моя Заповед № 479/16.07.2020г., от 25.08.2020 г. на 25.09.2020г,
П. УДЪЛЖАВАМ определения срок за закупуване на тръжна документация, за подаване на
документи за участие в търга и оглед на имота до 24.09.2020 г.
Ш . Информация за промяна на първоначално определената дата за провеждане на търга,
заедно с настоящата заповед да се обяви на информационното табло в „Център за информация и
общински услуги” и да бъде обявена на интернет страницата на общината.
Изпълнението на заповедта възлагам на Пенка Иванова - гл. експерт ОС в дирекция ОС и ТСУ.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж.Владимир Георгиев - директор
на дирекция ОС и ТСУ.
Копие от заповедта да се връчи на Донка Монева - секретар на Община Белослав, Катя Павлова гл .счетоводител на Община Белослав и на членовете на комисията по т. II от настоящата заповед.
Препис - извлечение от заповедта, с изключение на състава на комисията, да се връчи на
- гл. специалист-касиер в „Център за информация и
към тръжната документация.

ИНЖ. ДЕЯН ИВАН
КМЕТ НА ОБЩ,

Информацията е заличена
на основание чл.4,т.1 от
Регламент ЕС 2016/S79
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