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ЗАПОВЕД
№ 610
гр.Белослав, 31.08.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,
във връзка с чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, §4 от ПЗР на Закона за народните
читалище и чл. 52 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, в изпълнение на Решение
№ 180 по Протокол № 14/18.08.2016 г. на
Общински съвет Белослав
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се учреди на Народно Читалище „Добруджа-1929 г.” – с.Разделна безвъзмездно право на
ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от Дял І-ви в
югоизточната част на едноетажна масивна сграда – Читалище, построена 1948 г., ремонтирана и
пристроена през 1986 г., находящ се в УПИ ХІ в кв.11 по плана на с.Разделна, съставляваща салон със
сцена със ЗП 135,61 кв.м., предверие със ЗП 4,50 кв.м., два броя гримьорни, всяка със ЗП 7,50 кв.м.,
фоайе със ЗП 17,23 кв.м., канцелария 1 със ЗП 20,83 кв.м., санитарен възел със ЗП 4,80 кв.м., библиотека
със ЗП 33 кв.м., склад към библиотека със ЗП 15,08 кв.м. и предверие към библиотека със ЗП 4,80 кв.м.,
описани в АОС № 1103/08.10.2013 г.
2. Правото на ползване се учредява безсрочно.
3. Да се сключи договор за безвъзмездно право на ползване на гореописаният недвижим имот –
частна общинска собственост с Народно Читалище „Добруджа-1929 г.” – гр.Белослав, със седалище и
адрес на управление: ****************, с ЕИК *********, представлявано от председателя на
читалищното настоятелство – Мария Георгиева Гондолян.
Контрол по настоящата заповед възлагам на инж. Тихомир Кирчев – 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 Мария Георгиева Гондолян – председател на
читалищното настоятелство при НЧ „Добруджа-1929 г.” с.Разделна, Петя Димитрова – гл. експерт ОС в
дирекция ОСТСУ, инж. Тихомир Кирчев – директор на дирекция ОСТСУ за сведение, изпълнение и
контрол, както и да бъде обявена на интернет страницата на общината и на информационното табло в
„Център за информация и общински услуги” при Община Белослав.
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