ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8 , Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. com

З А П О В Е Д
№ 805 /26.11.2019 г.
За възмездно временно ползване на обект „Бар-Клуб“ с адрес гр.Тервел, ул.“Хан
Аспарух“ № 36 (самостоятелен вход в комплекс на читалищна сграда)
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11,ал.2 от Закона за общинската
собственост и като взех предвид следното:
1.Бар-Клуб на ул.“Хан Аспарух“ № 36 е преустановил работа след внезапната смърт
на управителя на дружеството, което го е стопанисвало по договор с Читалищното
настоятелство на НЧ“Димитър Дончев-Доктора 1893“;
2.Бар-Клуб на ул.“Хан Аспарух“ № 36 е единственият обект за обществено хранене на
територията на гр.Тервел, който предлага възможност за функциониране като дискотека;
3.След преустановяване на работата на обекта по т.1 , бяха регистрирани няколко
пътни инцидента с млади хора, пътуващи от гр.Тервел до съседни градове, в които работят
заведения от типа Бар-Клуб на ул.“Хан Аспарух“ 36;
4.Предстоят зимни празници, през които младите хора традиционно посещават
увеселителни заведения , което налага необходимостта да се осигурят безопасни условия за
младежи на територията на Община Тервел,
5. Бар-Клуб на ул.“Хан Аспарух“ № 36 е обособена част от обект общинска
собственост, със самостоятелни вход и комуникации, ситуиран в сутерена на читалищна
сграда, без достъп до останалите помещения на читалището,
А.РАЗРЕШАВАМ на „Климентина-92” ЕООД, с ЕИК :202169307, с адрес гр. Добрич,
ЖК„Добротица” бл.42, вх.Б,ап.9, представлявано от Климентина Митева, временното
възмездно ползване на обект общинска собственост „Бар-Клуб”, с полезна площ 153 кв.м.,
находящ се в сградата на читалище „Димитър Дончев - Доктора” в гр. Тервел, ул.”Хан
Аспарух” N36 за срок до приключване на обявена тръжна процедура за отдаване под
наем на обекта, но не по късно от 31.03.2020 г.
Б.ЗАБРАНЯВАМ на ползвателя: Нарушаването на установените правила за вътрешния ред
и сигурност в обществени заведения; Сервирането на спиртни напитки на посетители, в явно
нетрезво състояние; Да се сервират и продават спиртни напитки и тютюневи изделия на
малолетни и непълнолетни лица; Допускането и пребиването без придружител на лицата
ненавършили 18 години, освен когато са придружени от родител, попечител, настойник, лица
полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно дееспособно
лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и
лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание; Проявяването на
етническа дискриминация.
В.С „Климентина-92“ ЕООД гр.Добрич да се подпише договор за възмездно ползване на
обект „Бар-Клуб“ с адрес гр.Тервел, ул.“Хан Аспарух“ 36 за срока, упоменат в настоящата
заповед и за размер на наема, определен съгласно Тарифа за определяне на минимален наем
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за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество към Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел;
Г.Да се изготвят документи за обявяване и провеждане на търг за определяне на наемател на
обекта по т.1 от настоящата заповед.
Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на Климентина Митева, Управител на
„Климентина-92“ ЕООД и до знанието на директора на Дирекция „ОСТСУ“ при Община
Тервел за сведение и изпълнение .
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет „Финанси и
благоустройство“ при Община Тервел.
Екземпляр от заповедта да се оповести чрез средствата за осведомяване на Община
Тервел и да се изпрати на началника на РУ на МВР гр.Тервел.
инж. СИМЕОН СИМЕОНОВ:
Kмет на Община Тервел
гр/ди
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