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ЗАПОВЕД
№ РД - 102 / 11.02.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 39, ал. 2, 4 и 6 от Закона за общинската
собственост, чл. 35 ал. 3 и 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество и решение № 412/36/4/
от Протокол № 36/22.11.2018 г. на Общински съвет – Елхово
ЗАПОВЯДВАМ:
Учредявам безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот
частна общинска собственост представляващ :
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.454.1.50 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със
заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК с
адрес гр. Елхово, ул. Трети март № 52, ет. 0, площта на самостоятелния обект
е 138,70 кв. м. в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор
27382.500.454, предназначението на самостоятелния обект е за търговска
дейност, брой нива на обекта : 1, съседни самостоятелни обекти в сградата : на
същия етаж – 27382.500.454.1.49, 27382.500.454.1.57, 27382.500.454.1.58,
27382.500.454.1.59, 27382.500.454.1.60, 27382.500.454.1.61, 27382.500.454.1.62,
27382.500.454.1.63, 27382.500.454.1.51, под обекта – няма и над обекта –
27382.500.454.1.1, 27382.500.454.1.15, на Сдружение „Български Червен
кръст“ със седалище гр. София за изграждане на клуб на БЧК в гр. Елхово и
подпомагане дейностите за разпределение на храните по Програмата за
предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти за социално
уязвими лица в община Елхово, за срок от 10 години.
Заповедта да се доведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за изпълнение, да
се връчи на Сдружение „Български Червен кръст“ гр. София, да се обяви на
публично място в сградата на общината и се публикува на електронната
страница на община Елхово.
Копие от заповедта да се изпрати на Районна прокуратура – Елхово за
осъществяване на надзор по законосъобразност.
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