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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ЗАПОВЕД
№ 516
Белослав, 31.07.2017 год.
На основание доклад вх.№ 93 00-13/26.07.2017 г. на председателя на комисия, назначен със заповед
№ 464/06.07.2017 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор
61741.14.44, ПИ с идентификатор 61741.14.45, ПИ с идентификатор 61741.13.70 по КККР на с.Разделна,
протокол от проведения публичен търг на 25.07.2017 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 ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЙОВЕВ, с постоянен адрес: с.Разделна, ул.
„Централна” N 29 за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една
стопанска година на недвижими имоти – публична общинска собственост за пасищно отглеждане на
животни, представляващи:
 поземлен имот с идентификатор 61741.14.44, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория
при неполивни условия, с площ 18 847 кв.м., описан в АОС № 1478/15.05.2017г.,
идентичен с имот № 000025 по предходен план на землището на с. Разделна;
 поземлен имот с идентификатор 61741.14.45, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория
при неполивни условия, с площ 27 960 кв.м., описан в АОС № 1477/15.05.2017г.,
идентичен с имот № 000037 по предходен план на землището на с. Разделна;
 поземлен имот с идентификатор 61741.13.70, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно ползване – пасище, X категория
при неполивни условия, с площ 13 805 кв.м., описан в АОС № 1479/15.05.2017г.,
идентичен с имот № 000012 по предходен план на землището на с. Разделна.
по предложената от Вас годишна наемна цена за имота в размер на 3,30 лв./дка, без ДДС съгласно
протокол на комисията по провеждането на публичния търг.
2. Да се сключи договор за отдаване под наем на гореописаните имоти – публична общинска
собственост за срок от една стопанска година с Димитър Валентинов Йовев, с постоянен адрес: с.
Разделна, ул. „Централна” 29.
Контрол по настоящата заповед възлагам на инж. Владимир Георгиев – директор на дирекция
„ОС и ТСУ”.
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 Димитър Валентинов Йовев, с постоянен
адрес: с.Разделна, ул. „Централна” N 29, Донка Монева – секретар на Община Белослав, инж.
Владимир Георгиев – директор на дирекция ОСТСУ и Пенка Иванова – мл. 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
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
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Вярно с оригинала,
мл. експерт в ОС в дирекция „ОСТСУ”:
/П. Иванова/

