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ЗАПОВЕД
№ 63
град Белослав 23.01.2018 г.
Поради факта, че е допусната очевидна фактическа грешка, при изготвяне на моя
Заповед № 741/13.10.2017 г., като в т. II, в която са описани имотите извън регулация, на
които се предоставят услугите по т. І -1. Сметосъбиране и сметоизвозване; 2. Обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 3. Поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване, за ”Олива” АД е записан ПИ 61741.19.12, местност
„Боджака” в землището на с. Разделна”, а е правилния имот е ПИ 61741.18.17 местност
„Боджака” в землището на с. Разделна”, поради което следва да се извърши поправка на
фактическа грешка. В тази връзка и на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.62 ал.2 от
АПК, поради факта, че е допусната техническа грешка в т. II, от моя Заповед №
741/13.10.2017 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
В Заповед № 741/13.10.2017 г. да се извърши поправка на очевидна фактическа
грешка, като в ІІ. „Услугите по т. І се предоставят и за следните имоти извън
регулация”, за „Олива” АД, м-ст „Боджака” вместо „ПИ 61741.19.12” да се чете „ПИ
61741.18.17” землището на с.Разделна.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Донка Монева – Секретар при
Община Белослав.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Донка Монева - секретар на община
Белослав, инж. Владимир Георгиев – директор дирекция „ОСТСУ“, Росица Николова –
Директор Дирекция „ФБМДТ”, Катя Павлова - главен счетоводител, Маруся Николова – гл.
експерт „ФБМДТ”, Йоанна Йовева – мл. експерт, еколог в дирекция „ОСТСУ” за
сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на общината..
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