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ЗАПОВЕД

№ & £ ? ...
гр. Белослав,

2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местното
самоуправление, §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища,
чл. 39, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на
Решение № 115 по протокол № 11 от 03.09.2020 г. на Общински съвет Белослав

НАРЕЖДАМ:
1. Да се учреди на Народно Читалище „Пробуда - 1930” с. Страшимирово безвъзмездно
право на ползване за читалищни нужди върху следния имот - публична общинска собственост:
Сграда за култура и изкуство с идентификатор 69763.501.418.2 по КККР на с. Страшимирово, с

предназначение - сграда за култура и изкуство, със застроена площ 234 кв.м., с административен
адрес: с. Страшимирово, ул. „Здравец” № 30 г. За имота е съставен Акт за публична общинска
собственост № 1404 /08.08.2016г. за нуждите на НЧ „Пробуда - 1930” с. Страшимирово.
2. Правото на ползване се учредява за срок от 10 (десет) години.

3. Да се сключи договор за безвъзмездно право на ползване на сграда за култура и изкуство
с идентификатор 69763.501.418.2 по КККР на с. Страшимиппво - публична общинска собственост с
НЧ„Пробуда - 1930” с. Страшимирово, ЕИК
представлявано от председател на
читалищното настоятелство - Антонио Павлов Павлов и секретар - Надя Василева Георгиева.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Владимир Георгиев - директор
на дирекция „ОСТСУ” .
Заповедта може да се оспорва по административен или съ д еб ен ред в 14—дневен срок от
съобщаването й по реда на АПК.
Копие от заповедта да се връчи на Антонио Павлов Павлов - председател на читалищното
настоятелство при НЧ „Пробуда - 1930”, адрес:
’, Донка
Монева - секретар на Община Белослав, инж. Владимир Георгиев - директор на дирекция
„ОСТСУ” и Пенка Иванова - гл. експерт в дирекция „ОСТСУ” , както и да бъде обявена на интернет
страницата на общината и на информационното табло в „Център за информация и общински
услуги” при Община Белосшав.
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Информацията е заличена
на основание чл.4,т.1 от
Регламент ЕС 2016/679

Адрес: П .К . 9178 гр. Белослав. Община Белослав, Област Варна. ул.”Цар Симеон Велики” 23

