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ЗАПОВЕД
№ 290
гр.Белослав, 25.04.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 4
от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
Община Белослав, в изпълнение на Решение № 103 по Протокол № 7/07.04.2016 г., изменено с
Решение № 124 по Протокол № 8/21.04.2016 г. на Общински съвет Белослав
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на част от
недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща 2 помещения: стая с полезна
използваема площ от 15,60 кв.м. и стая с полезна използваема площ от 16,40 кв.м., находящи се
на 2 етаж в административна сграда (идентична с ПИ с идентификатор 03719.503.665.1 по КККР
на гр.Белослав) в УПИ ІХ-665 в кв.145 по действащия регулационен план на гр.Белослав,
ул.”Гебедже” № 8, описана в АОС № 225/02.10.2001 г. на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Аврен – Белослав”, регистрирано като юридическо лице с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: **********************************************
2. Да се сключи договор за безвъзмездно право на ползване със Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав”, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление:***************************************************************************
Контрол по настоящата заповед възлагам на Донка Монева – секретар на общината.
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 горепосочените лица и Петя Димитрова –
гл. експерт ОС в дирекция „Общинска собственост и териториално и селищно устройство” за
сведение и изпълнение, както и да бъде обявена на интернет страницата на общината и на
информационното табло в „Център за информация и общински услуги” при Община Белослав.
инж. ДЕЯН ИВАНОВ

(п) не се чете
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Вярно с оригинала,
Гл. експерт в ОС в дирекция ОСТСУ:
/П. Димитрова/

