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З А П О В Е Д  

 

№ РД - 531  

  

Елхово, 25.08.2020 г. 

 

 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 36, ал. 1 т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 29, ал. 1 т. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, Решения №№ 77/7/14/ от 

Протокол № 7/28.05.2020 г. и 96/9/11/ от Протокол № 9/23.07.2020 г. на 

Общински съвет – Елхово 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

Да се прекрати съсобствеността чрез продажба на идеалната част на 

община Елхово представляваща 200/2600 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с 

площ 2 600 кв. м. съставляващо поземлен имот І-54 кв. 9 по плана за регулация 

и застрояване на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 

25.09.1987 г., при граници на север – улица о. т. 23 - 24, на изток – УПИ VІ-57, 

на юг – УПИ ІІ-55 и на запад – улица о. т. 23 – 25 – 167, на съсобственика 

„Джоди Енерджи“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен ул. 

Тракия № 59 представлявано от управителя Живко Василев Илиев – собственик 

на 2400/2600 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ    2 600 кв. м. 

съставляващо поземлен имот І-54 кв. 9 по плана за регулация и застрояване на 

с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при 

граници на север – улица о. т. 23 - 24, на изток – УПИ VІ-57, на юг – УПИ ІІ-55 

и на запад – улица о. т. 23 – 25 – 167, заедно с построената в това дворно място 

жилищна сграда, съгласно нотариален акт № 71, т. ІІ, рег. № 2340, н. д. № 233 

от 2019 г., вписан в Служба по вписванията с акт № 89, том VІІІ, дело № 

1156/2019 г., вх. рег. № 2169 от 19.11.2019 г., за сумата от 800,00 лв.                   

( осемстотин лева ) и 20 % ДДС равен на 160,00 лв. ( сто и шестдесет лева ). 

 Сумите от 800,00 лв. и 20 % ДДС равeн на 160,00 лв. да се внесат по 

IBAN сметка № BG91STSA93008401554900, код на плащане 445600 на община 

http://www.elhovo.bg/


Елхово в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF или в касата на 

община Елхово.        

     

 На основание чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елхово, данък при възмездно 

придобиване на имущество в размер на 2 % от 960,00 лв. равен на 19,20 лв. да 

се внесе по IBAN сметка № BG91STSA93008401554900, код  на  плащане  

442500 на община Елхово в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF 

или в касата на отдел “Местни данъци и такси”. 

 На основание чл. 36 от Наредба № 7 за определяне и администрирането 

на местните такси и цени за услуги на територията на община Елхово, такса по 

производство за продажба на нежилищен имот в размер на 8,33 лв. и 20 % ДДС 

равен на 1,67 лв. да се внесе по IBAN сметка № BG91STSA93008401554900, 

код на плащане 448090 на община Елхово в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC 

код STSABGSF или в касата на община Елхово. 

 Посочените суми да бъдат внесени в едномесечен срок от връчване на 

заповедта, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване, считано от датата на 

връчване и обявяване. В случай на неизплащане на сумите да се счита, че 

лицето се отказва от сключване на сделката.  

 Заповедта да се връчи на „Джоди Енерджи“ ЕООД гр. Сливен и отдел 

“СУОСЕ” за сведение и изпълнение, да се обяви на публично място в сградата 

на общинска администрация и се публикува на електронната страница на 

община Елхово. 

 Копие от заповедта да се изпрати на Районна прокуратура – гр. Ямбол, 

Териториално отделение – гр. Елхово за осъществяване на надзор по 

законосъобразност. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете 

Кмет на община Елхово 

 
 


