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     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр. Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovo.bg ; kmet@elhovo.bg;  www.elhovo.bg  

 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РД-565 

Елхово,08.09.2020 г. 
 

 

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

чл.55 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество обявявам за спечелил търга, проведен на 03.09.2020г., съгласно Заповед №РД-

495/06.08.2020г. на Кмета на  общината за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – 

публична общинска собственост за срок от една стопанска година,  както следва: 

 

За землището на гр.Елхово, както следва: 

 

1. Калин Станимиров Петков 

№ № имот Площ/дка НТП К-я Годишна 

наемна 

цена/лв 

1 27382.100.258 23.998/64.798 Пасище IX 167.99 

2 27382.100.568 16.582 Пасище IX 116.07 

3 27382.100.79 67.813 Пасище IX 474.69 

4 27382.2.70 49.092/78.342 Пасище VI 343.64 

5 27382.2.81 225.505 Пасище VI 1578.54 

6 27382.70.69 

 

75.514 

 Пасище IX 528.60 

7 27382.75.768 209.424 Пасище IX 1465.97 

8 27382.77.235 17.118 Пасище V 119.83 

9 27382.78.110 53.824 ливада III 376.77 

10 27382.100.310 665.435 Пасище IX 4658.05 

 
     Заповедта да се връчи на лицето, спечелило търга, да се обяви на публично място  в 

общината, достъпно за всички заинтересовани страни и се публикува на електронната страница 

на община Елхово. 

Сключването на договора да се извърши в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта  за 

определяне на лицето спечелило търга след внесен годишен наем, гаранция в размер на 1/6 

от годишния наем, както и такса за настаняване  под наем в нежилищен имот в размер на 10лв 

за всеки имот, съгласно Наредба №7 на Об съвет Елхово. 

     В случай на неизплащане на сумите да се счита, че лицето, спечелило търга се отказва от 

сключване на договор.  

     Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ  
Кмет на община Елхово 

 
  

Изготвил: Г. Янузова, гл. експерт СУ ОС и Екология 

Съгласувал: Д. Трендафилова,  юрист 
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