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ЗАПОВЕД
№ ......£ < & ? ...

Белослав,

__2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 o r ЗМСМА, чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 63 от Наредба № 4 за придобиване
управление и разпореж дане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, относно провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с
идентификатори 61741.501.12 и 61741.501.13 по КККР на с. Разделна, с трайно предназначение на
територията —урбанизирана, с начи а на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м.
НАРЕЖДАМ:

I. П РО М ЕН ЯМ първоначално определената дата за провеждане на публичен търг с явно
наддаване, съгласно моя Заповед № 652/21.09.2020 г. на 21.10.2020 г.
П . УДЪЛЖАВАМ определения срок за закупуване на тръжна документация, за подаване на
документи за участие в търга и оглед на имота до 20.10.2020 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 интерн гт 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, инж.Владимир Георгиев - директор “ОСТСУ”, Иванка Димитрова-гл.
юрисконсулт, Пенка Иванова-гл. експерт ОС, Даниела Христова-гл.специалист ОС, Ирина Русевагл.специалист, Любомир Петков-гл. експерт ТСУ, Даниела Янкова-гл. експерт счетоводител, Йорданка
М аркова-гл. специалист-касиер в „ЦЙЮУ” и да се приложи към тръжната документация.
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Информацията е заличена
на основание чл.4,т.1 от
Регламент ЕС 2016/679
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Адрес: П .К . 9 1 7 8

гр. Белослаи, Община Белослав, Област Варна, ул.”Цар Симеон Велики
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