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ЗАПОВЕД
№ 466
гр. Белослав, 06.07. 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление, във
връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 52, ал. 5 от Наредба N 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, в изпълнение на Решение N 308 по протокол N 23/15.06.2017 г. на Общински
съвет Белослав
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се учреди на „Белфери” ЕООД безвъзмездно право на ползване на следните имотичастна общинска собственост:
 Сграда на един етаж - контролно пропускателен пункт на северен бряг на ферибот
„Белослав”, с идентификартор 03719.501.3130.1, със застроена площ 54 кв.м.,
описана в Акт за частна общинска собственост N 1481/ 08.06.2017 г. ;
 Сграда на един етаж - контролно пропускателен пункт на южен бряг на ферибот
„Белослав”, с идентификартор 03719.502.6056.1, със застроена площ 53 кв.м.,
описана в Акт за частна общинска собственост N 1482/ 08.06.2017 г.
2. Съгласно чл.44, ал. 3 от Наредба N 4 на Община Белослав и във връзка с чл. 46, ал. 2,
т. 1 от Закона за местните данъци и такси, ползвателят - „Белфери” ЕООД следва да
заплати такса в размер на 2% от данъчната оценка на горепосочените имоти в размер
на 277,90 лв. (двеста седемдесет и седем лева и 90 ст.).
3. Правото на ползване да се учреди за срок от 10 (десет) години.
4. Да се сключи договор за безвъзмездно право на ползване на гореописаните имоти частна общинска собственост с „Белфери” ЕООД, ЕИК 103600001, с адрес на
управление: гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” N 23.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Владимир Георгиев –
директор на дирекция ОСТСУ.
Заповедта може да се оспорва по административен или съдебен ред в 14–дневен
срок от съобщаването й, по реда на АПК.
Копие от заповедта да се връчи на Донка Монева – секретар на Община Белослав,
Иванка Димитрова - гл. юрисконсулт, инж. Владимир Георгиев – директор на дирекция
ОСТСУ, както и да бъде обявена на интернет страницата на общината и на
информационното табло в „Център за информацияи общински услуги”.

инж. ДЕЯН ИВАНОВ_____________
Кмет на Община Белослав
Съгласували:
инж. Владимир Георгиев - Директор дирекция „ОСТСУ“...................
Иванка Димитрова – гл. юрисконсулт....................................................................;
Изготвил: Пенка Иванова – Мл. Експерт ОС в Дирекция ОСиТСУ...................
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