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З А П О В Е Д  

 

№ РД-92 
 

Елхово, 04.02.2021 г. 

 

 

 

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

местната администрация, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 

55, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество и Протокол от 03.02.2021 г. на комисията назначена със 

заповед № РД-32/14.01.2021 г. на кмета на община Елхово 

 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

Определям „Бозов Инвест Груп” ЕООД със седалище и адрес на 

управление гр. Елхово ул. Царибродска № 2, вх. А, ет. 4, ап. 11 представлявано 

от управителя Георги Иванов Бозов за спечелил публичния търг за продажба на 

прогнозно количество от 100 т строителни материали средни гранитни павета 

втора употреба за сумата от 7 700,00 лв. / седем хиляди и седемстотин лева / и 

20 % ДДС равен на 1 540 лв. / хиляда петстотин и четиридесет лева /.  

Отделянето на паветата от депото където са складирани, натоварването, 

претеглянето и изнасянето им са ангажимент на купувача. 

Спечелилият търга да внесе, както следва :  

1. Сумата от 7 700,00 лв и 20 % ДДС равен на 1 540,00 лв по IBAN сметка 

№ BG91STSA93008401554900, код на плащане 444000 на община Елхово в 

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

Елхово.   

2. 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 9 240,00 лв равен на 184,80 лв 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” при община Елхово. 



 

 

 

На основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, сумите да се внесат в 

едномесечен срок от датата на влизането в сила на настоящата заповед. В случай 

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

сключване на сделката и на основание чл. 56, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество да се 

задържи внесения с платежно нареждане от 20.01.2021 г. депозит в размер на 

700,00 лв. 

 Ако действително добития от депото паваж е по-малко от прогнозно 

обявеното по-горе количество да бъде възстановена надвнесената сума. 

Заповедта да се връчи на Георги Иванов Бозов управител на „Бозов 

Инвест Груп“ ЕООД гр. Елхово и отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение, 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 – Ямбол, 

Териториално отделение – гр. Елхово за осъществяване на надзор по 

законосъобразност. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете 

Кмет на община Елхово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


