
ОУ"СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"-ВАРНА

ЗАПОВЕД

РД-07-155/08.11.2018г.

На основание чл. 258, ал.1, чл.259 от ЗПУО и в изпълнение заповед №
1969/ 16.06.2014г. на Кмета на Община Варна, във връзка с проведен публично
оповестен конкурс по обособени позиции за почасово отдаване под наем на
помещения, публична общинска собственост, за възпитателни и спортно-
образователни извънкласни дейности за срок от три години в сградата на
ОУСвети Патриарх Евтимий"-Варна, 9023, ж.к." Вл.Варненчик", ул." Димитър
Дончев"10

УТВЪРЖДАВАМ:

1.Баскетболен клуб "Стар баскет" с Булстат 176925348,

за наемател на голям физкултурен салон_, по поз.1.1, поз.1.6, поз.1.12 в дните
понеделник, сряда и петък от 15,30ч. до 16,30ч. Занятията ще се провеждат 3 часа
седмично в :

понеделник от 15,30 до 16,30ч.

сряда от 15,30 до 16,30ч.

петък от 15,30 до 16,30ч.

2.ДФК "Делфините" с Булстат 175807230,

за наемател на голям физкултурен салон 2 поз.1.4. поз.1.10 в дните вторник и
четвъртък от 16,30 до 17,30ч. Занятията ще се провеждат 2 часа седмично :

вторник от 16,30 до 17,30ч

четвъртък от 16,30 до 17,30ч



3."Карлос шоу" с Булстат 202354665

за наемател на малък физкултурен салон, с площ от 54 м2 , за срок от три години на
база месечен наем, по поз.2.7 , поз. 2.15 в дните вторник и четвъртък от 16,30 до
17,30ч, Занятията ще се провеждат 2 часа седмично:

вторник от 16,30 до 17,30ч

четвъртък от 16,30 до 17,30ч

4.ЕТ"КРИСИ-Милена Андонова", с Булстат 102203655,

школа за занимания с йога,_ за наемател на малък физкултурен салон, с площ от

54 м2, за срок от три години на база месечен наем.Занятията ще се провеждат 6 часа
седмично във:

вторник от 14,15ч. до 15,15ч.; от 15,30 до 16,30ч.; от 17,30 до 18,30ч.

четвъртък от 14,15ч. до 15,15ч.; от 15,30 до 16,30ч.; от 17,30 до 18,30ч.

5.Шахматен клуб - Варна, с Булстат 103137304

за наемател на класна стая №312, от 54 м2 поз.3.2, поз.3.8 в дните вторник и
четвъртък. Занятията ще се провеждат 2 часа седмично:

вторник от 16,30 до 17,30ч.

четвъртък от 16,30 до 17,30ч.

6.,, Фолклорна плетеница" с Булстат 176493511

за наемател на хореографска зала по поз.5.3,5.4 в дните понеделник, вторник, сряда
и четвъртък. Занятията ще се провеждат 8 часа седмично:

Понеделник от 17,30до 18,30; от 18,30 до 19,30ч.

Вторник от 17,30до 18,30; от 18,30 до 19,30ч.

Сряда от 17,30до 18,30; от 18,30 до 19,30ч.

Четвъртък от 17,30до 18,30; от 18,30 до 19,30ч.

4. Заповедта ми да се сведе до знанието на учениците, колектива и родителите на
ученици от ОУСвети Патриарх Евтимий"-Варна.



5.Възлагам контрола и изпълнението на заповедта на г-жа В. Димова, зам. директор
по АСД.

Директор:

/Веселина Манолова/


