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ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ЗАПОВЕД
№ 806
Белослав, 02.11. 2016 год.
На основание доклад вх.№ 9300-32/02.11.2016 г. на председателя на комисия, назначен със заповед
№ 744/18.10.2016 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
03719.810.37 по КККР на гр.Белослав, протокол от проведения публичен търг на 01.11.2016 г., чл. 72 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 ГЕОРГИ ЮЛИАНОВ РАЙКОВ, с ЕГН **********, с постоянен адрес:
************************ за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за
срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска собственост за пасищно отглеждане на
животни, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.810.37 по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на гр.Белослав, местност „Скелята”, с площ 29 997 кв.м., с трайно
предназначение на територията – защитена, с начин на трайно ползване – защитена местност, ІV-та
категория на земята при неполивни условия, описан в АОС № 1284/27.04.2016 г. по предложената от
Вас годишна наемна цена за имота в размер на 3,30 лв./дка или общо 98,99 лв. (деветдесет и осем
лева и деветдесет и девет стотинки), съгласно протокол на комисията по провеждането на
публичния търг.
2. Да се сключи договор за отдаване под наем на гореописаният имот – частна общинска
собственост за срок от 10 години с Георги Юлианов Райков, с ЕГН **********, с постоянен
адрес:*********************************.
Контрол по настоящата заповед възлагам на инж. Тихомир Кирчев – 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 Георги Юлианов Райков, инж. Тихомир
Кирчев – директор на дирекция ОСТСУ и Петя Димитрова – 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 информационното табло в „Център за информация и общински услуги” при Община
Белослав.
инж. ДЕЯН ИВАНОВ

(п) не се чете

Кмет на Община Белослав

Вярно с оригинала,
Гл. експерт в ОС в дирекция ОСТСУ:
/П. Димитрова/

