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ЗАПОВЕД
№ 755
Белослав, 20.10.2017 год.

На основание доклад вх.№ 9300-19/19.10.2017 г. на председателя на комисия, назначена със
заповед № 647/05.10.2017 г. на кмета на Община Белослав по провеждане на публичен търг с тайно
наддаване на 17.10.2017 г. за отдаване под наем за срок до 31.05.2018 г. на помещения,
представляващи части от сгради на детски градини на територията на Община Белослав – публична
общинска собственост, Протокол от проведения публичен търг на 17.10.2017 г., чл. 79 ал. 1 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 : „АСЕТ АКАУНТИНГ” ЕООД, с ЕИК ********* със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. ”Хан Кардам” № 7, ет. 3, ап. 7, представлявано от Ваня
Добрева Добрева, за спечелило публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
следните помещения в детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска
собственост, за преподаване на чужди езици 4 астрономически часа по определен месечен график
от директора на съответната детска градина, както следва:
-Методически кабинет, с полезна използваема площ 37,50 кв.м. находящ се в сградата на
ДГ „Щастливо детство”, гр. Белослав, прилежаща в УПИ III-188, кв. 80 по действащия
регулационен план на гр. Белослав, идентичен с поземлен имот с идентификатор 03719.504.1888
по КККР на гр. Белослав, с административен адрес гр.Белослав, ул.”Роза” № 2, за която има
съставен АОС
№ 1449/25.11.2016 г., при граници на имота: ПИ 03719.504.1256, ПИ
03719.504.1264, ПИ 03719.504.6184, ПИ 03719.504.6151, ПИ 03719.504.1248, ПИ 03719.504.1250 и
ПИ 03719.504.6154, при заплащане на месечен наем от 16,00 лв. (шестнадесет лева), без ДДС;
-Методически кабинет, с полезна използваема площ 21,56 кв.м., находящ се в сградата на
ДГ „1-ви юни" гр.Белослав, прилежаща в УПИ II-1873 в кв.138 по действащия регулационен
план на гр.Белослав, идентичен с поземлен имот с идентификатор 03719.502.1873 по КККР на
гр.Белослав, с административен адрес гр.Белослав, ул.”Хан Маламир” № 9, за която има съставен
АОС №1454/20.12.16г., при граници на имота: ПИ 03719.502.6064, ПИ 03719.502.6079, ПИ
03719.502.6068, и ПИ 03719.502.6066, при заплащане на месечен наем от 10,00 лв. (десет лева),
без ДДС;

-Методически кабинет, с полезна използваема площ 15 кв.м., находящ се в сградата на ДГ
„Дора Габе” с.Езерово, прилежаща в УПИ II-254, кв. 20 по действащия регулационен план на
с.Езерово, идентичен с поземлен имот с идентификатор 27125.501.235 по КККР на с.Езерово, с
административен адрес с. Езерово, ул.”Васил Левски” № 12, за която има съставен АОС №
1453/20.12.2016 г., при граници на имота: ПИ 27125.501.233, ПИ 27125.501.407,
ПИ
27125.501.238, ПИ 27125.501.237, ПИ 27125.501.196, и ПИ 27125.501.236, при заплащане на
месечен наем от 10,00 лв. (десет лева), без ДДС, съгласно протокол от проведения на 17.10.2017
г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гореописаните помещения - публична
общинска собственост.
2. Помещенията - публична общинска собственост, описани подробно в настоящата Заповед се
предоставят в срок до 31.05.2018 г.
3.Да се сключи договор за отдаване под наем на гореописаните помещения - публична
общинска собственост с „АСЕТ АКАУНТИНГ” ЕООД, с ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. ”Хан Кардам” № 7, ет. 3, ап. 7.
Контрол по настоящата заповед възлагам на инж. Владимир Георгиев – 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 „АСЕТ АКАУНТИНГ” ЕООД, , 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

(п) не се чете

Вярно с оригинала,
мл. експерт в ОС в дирекция „ОСТСУ”:
/П. Иванова/

