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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост 

и резултатите от нейното управление за периода 2020 год. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 

В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската 

собственост, Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския 

съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от  

нейното управление.  

Предлагам на Вашето внимание отчет за състоянието, управлението 

и разпореждането с общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за 2019 год.   

Отчетът съдържа информация за извършеното от Общинската 

администрация по актуването и деактуването на общинските имоти, 

отдаване на общински недвижими имоти под наем и разпоредителни 

действия с общински имоти. Подробно са описани осъществените през 

отчетния период сделки и постъпилите в Общината, приходи.  

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет-Елхово да 

вземе следните  

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА и чл.66а от 

Закона за общинската собственост ОбС-Елхово приема отчет за 

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление за 2020 год. съгласно Приложение 1.  

 

 

 
ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 



Приложение 1  

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ 

ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2020 год. 

 

 

В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската 

собственост, Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския 

съвет, отчети за състоянието на общинската собственост и резултати от 

нейното управление по видове и категории обекти. Настоящият отчет 

анализира управлението и разпореждането с общинско имущество при 

община Елхово за периода 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год.  

В изпълнение на стратегията по чл.8, ал.8 от  Закона за общинската 

собственост (ЗОС) за управление на общинската собственост в Община 

Елхово за периода 2019-2023 година, и на основание чл.8, ал.9 от същият 

закон по предложение на кмета на общината, ежегодно са разработвани 

годишни програми за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост /наричана по-долу за краткост /Програмата/ .  

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост за 2020 г. е приета с решение 426/38/1/ от 31.01.2020 г. на 

Общински съвет – Елхово при спазване на изискванията на ЗОС.   

Програмата съгласно нормативните основания на чл.8, ал.9 от  ЗОС 

могат да бъдат актуализирани през съответната годината. 

 

 

Състояние на общинската собственост –  

 

Община Елхово се легитимира като собственик на недвижими имоти  

на базата на съставен акт за общинска собственост, който представлява 

официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, 

определени със закона. Актът за общинска собственост няма 

правопораждащо действие. В главните регистрите на недвижимите имоти, 

собственост на Община Елхово към края на 2020 г. са съставени общо 4878 

броя актове за общинска собственост, от които: 3 457 броя са актовете за 

недвижими имоти – частна общинска собственост и 1 421 броя са актовете 

за недвижими имоти – публична общинска собственост. 

 През отчетния период са съставени както следва: 

 

 

За 2020 г. 



 Съставени актове за общинска собственост от 01.01.2020 до 

31.12.2020 г.  – 469 бр., като: 

- актове за публична общинска собственост - 93 броя  

- актове за частна общинска собственост – 376 броя  

 Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния 

период са общо 11 броя, като имотите са отписани поради отпаднала 

необходимост те да са общинска собственост на основание извършени 

разпоредителни сделки, представени документи за собственост и др.  

 

  

 За по-голяма част от имотите – собственост на община Елхово са 

съставени актове за общинска собственост.  

 В изпълнение на разпоредбите на чл.59, ал.1 от ЗОС при влизане в 

сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят 

нови актове за общинска собственост, в които се посочват номерът и 

датата на предходно съставените актове за общинска собственост. В 

общинска администрация град Елхово приоритетно се пресъставят актове 

за общинска собственост в зависимост от  възникналите нужди при 

управлението и разпореждане с общинската собственост. На територията 

на община Елхово за 22 населени места има влезли в сила кадастрални 

карти, като за 19 от тях са за неурбанизирана територия.  
 

  Общински жилища 

С решение 70/7/7/ по Протокол №7 от 28.05.2020г.на Общински съвет-

Елхово се прие Списък за 2020г., с който са определяни броят, вида и 

предназначението по групи на общинските жилища. 

I. Общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди:  

Година          брой    отдадени под наем бр. 

2020  110      38 

 

II.Общински жилища за продажба, замяна и обезщетение на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди: 

Година      брой     продажба, замяна бр. 

2020  1      - 

III.Ведомствени жилища 

Година         /брой     отданени под наем бр. 

2020  6      3 

IV.Резервни жилища 

Година       брой     отданени под наем бр. 

2020  2      - 

 



Управление на недвижими имоти – публична общинска 

собственост.  

 

1.С решение 53/5/13 от Протокол №5/27.02.2020г – ОбС разрешава 

отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с 

идентификатор 27382.500.9653 с площ от 20/1548кв.м ид.ч по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени 

със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. за срок от 10/десет/години, находящ 

се в гр.Елхово на ул.“Трети март“/до ж.п. прелез/. 

 На 08.07.2020г. на основание заповед №РД-366/15.06.2020г. на кмета 

на община Елхово е проведен публичен търг. 

 Сключен е договор за наем №2/20 от 31.07.2020г. с наем за периода 

4 620.00лв., който е вписан в АВ с вх.рег.№1253/31.07.2020г. 

2.С решение № 55/5/15 по Протокол № 5 от 27.02.2020 год., ОбС-

Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот - публична 

общинска собственост с идентификатор 27382.500.1589.2 с площ от  78/912 

кв.м. ид.ч. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. за срок от 10 

/десет/ години след провеждане на публичен търг с явно наддаване 

находящ се в град Елхово, улица „Ал.Стамболийски“№36/част от 

ученически стол в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“. 

Не се организира публичен търг, поради това, че през по-голямата част 

от годината училищата не работеха във връзка с Ковид 19. 

 

  Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска 

собственост.  
1.Решение 36/4/16/ от Протокол №4/30.01.2020г. на ОбС – Елхово 

за отдаване под наем на самостоятелен обект собственост с идентификатор 

27382.500.2615.1.28 – частна общинска собственост с площ 85кв.м, 

находящ се в гр.Елхово на ул.“Ал.Стамболийски“№66. 

 На 04.03.2020г. на основание заповед №РД-981/13.02.2020г. на кмета 

на община Елхово е проведен публичен търг. 

 Сключен е договор за наем №1/20 от 01.04.2020г. за срок от 

10/десет/години до 31.03.2030г. с наем за периода 26 424.00лева. 

 Договорът е вписан в АВ с вх.рег.№561 от 07.04.2020г.  

 2.С решение 54/5/14/ от Протокол №5/27.02.2020г. ОбС-Елхово 

разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, 

представляващ: кафе – аперитив със ЗП 160кв.м, находящ се в село 

Бояново, общ.Елхово за срок от 10/десет/години. 

 Със Заповед №РД-366/15.06.2020г. на кмета на община Елхово имота 

е обявен на публичен търг, който да се проведе на 08.07.2020г. и при липса 

на участници е определена втора дата за провеждане на публичен търг на 

15.07.2020г.  



 Търг не се проведе и на двете обявени дати, поради липса на 

участници. 

 3.Решение  72/7/9/ по Протокол №7/28.05.2020г. за отдаване под 

наем на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.2615.1.29 със ЗП 

77кв.м за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг. 

 На 15.07.2020г. на основание Заповед №РД-366 от 15.06.2020г. на 

кмета на общината се проведе публичен търг. 

 Сключен е договор за наем №3/20 от 10.08.2020г. с наем за периода 

на срока в размер на 24 350.40лв., който е вписан в АВ с 

вх.№1333/13.08.2020г. 
 

Управление на земеделски земи –  

 

1.Съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ земи от общинския поземлен 

фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви  и за тях не са 

сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на Заповедта 

по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ могат да бъдат предоставени на ползватели  на 

съответните масиви по тяхно искане  със заповед на кмета на общината. 

Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-

високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от 

държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно 

рентно плащане за землището в общината. 

През 2020г. Общински съвет – Елхово с Решение 16/3/9 по 

Протокол №3 от 19.12.2019 г., дава своето съгласие за предоставяне на 

имоти – земеделски земи определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2019 - 2020г.Сключени са 7бр. договори за наем за 9бр. имоти, 

находящи се в землищата на с.Борисово, с.Бояново и с.Гранитово. 

Постъпили средства в общината в размер на 837,69лв. 

 

 

          2. Обработваеми земи 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи,  чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и рапореждане с общинското имущество,  

Общински съвет –Елхово с Решение 71/7/8 т.1  по Протокол №7 от 

28.05.2020г. разрешава отдаване под наем на 1874,213 дка обработваеми  

земи – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване 

за срок от десет  стопански години, описани в Приложение №1,  

неразделна част от решението на ОбС Елхово. Въз основа на резултатите 

от проведените на 7.07.2020г., 08.07.2020г. и на 14.07.2020г. търгове с явно 



наддаване, кметът на общината  е сключил 6бр. договори  за отдаване под 

наем на общински зем.земи в землищата на гр.Елхово, с.Изгрев, 

с.М.Манастир и с.Пчела за срок от десет стопански години.Постъпил 

приход в община Елхово в размер на 490,98лв за стопанската 2019/20г. по 

сключените договори за наем без гратисен период. 

 

    

 3.Пасища, мери и ливади 

С Решение 52/5/12  по Протокол №5 от 27.02.2020г.  Общински съвет –

Елхово на основание чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ е разрешил пасищата и ливадите от 

общинския  поземлен фонд да се отдават под наем или аренда  по реда на 

/чл.24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, без търг или конкурс/  на собственици или 

ползватели на  животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена по 

пазарен механизъм.Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд са 

предоставени под наем или аренда на лица, които нямат данъчни 

задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, 

държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, 

ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

С посоченото по-горе решение Общински съвет Елхово е определил 

пасища и ливади за общо и индивидуално ползване.Същите са обявени в 

общината като са публикувани на интернет страницата на община Елхово 

в законоопределения срок до 1 март на съответната година.Пасищата и 

ливадите са разпределени между правоимащите, с регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади. 

На лицата  подали в срок до 10 март заявления по образец  и  приложили 

изискуемите документи, комисия назначена от  Кмета на община Елхово е 

разпределила необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4  

от ЗСПЗЗ за всяко  землище. При разпределението предимство имат 

кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните 

имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти са 

разпределени по възходящ ред. Комисията е съставила протокол за  

окончателното разпределение на имотите за всяко землище  в определения 

в закона срок до 1май на съответната година.Съответната комисия е  

извършила допълнително разпределение при недостиг на площи в съседно 

землище,  в съседна община или област,  и съставила протокол   за 

окончателно разпределение на имотите в срок до 1 юни.  

            Протоколите по чл.37и, ал.6 или ал.7 са обявявени на 

заинтерисованите лица като са публикувани на официалната интернет 



страница на община Елхово. В определения  14-дневен срок за обжалване 

пред съответният районния съд не са постъпили възражения. Не се е 

налагало поради  недостиг на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд по заявление на правоимащото лице да се внесе искане до 

министъра на земеделието и храните  за допълнително разпределение на 

имоти от държавния поземлен фонд.Сключени са 18бр. договори за наем 

за общински пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на 

гр.Елхово, с.В.Поляна, с.Раздел, с.Бояново, с.Маломирово, 

с.М.Манастир, с.Славейково, с.Г.Дервент  и с.Лалково. 
Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския  поземлен 

фонд, съгласно чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ са обявени за отдаване под 

наем чрез търгове на 27.08.2020г. и на 01.10.2020 за срок от една стопанска 

година, в които се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ и/или на лица, които поемат задължение да ги поддържат 

в добро земеделско и екологично състояние. Сключени са 5бр.договори за 

наем. 

Постъпил приход в община Елхово общо в размер на 24 441лв за 

стопанската 2019/20г. 

4.Полски пътища 

През 2020 г. Общински съвет-Елхово  с Решение № 15/3/8 по Протокол №3 

от 19.12.2020г., Решение 40/4/20 по протокол №4 от 30.01.2020г. е  дал 

принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 

2019/2020г., общинските полски пътища и напоителни канали, заявени от 

земеделските производители и включени в съответните блокове за 

земеделско ползване определени със заповед на Директора на Областна 

дирекция “Земеделие“ – Ямбол по цена в размер на средното рентно 

плащане  за землищата на с.Добрич, с.Жребино, с.Кирилово, с.Трънково, 

с.Гранитово, с.Пчела, с.Борисово, с.Стройно, с.Славейково, с.Бояново, 

с.Мелница, с.Маломирово, с.М.Манастир, с.Изгрев и гр.Елхово, с.Лесово, 

с.Раздели с.Чернозем. 

Въз основа на решенията са сключени 191бр. договори и са 

постъпили приходи в размер над 90 000лв 

 
 

Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост.  

 

В изпълнение на Решения на Общински съвет Елхово и Програмата 

за   управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 

г. през отчетната 2020 год. са реализирани следните разпоредителни 

сделки:  

 



 1. С решение № 499/44/7/ от Протокол № 44/27.06.2019 г.  Общински 

съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава 

седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост 

представляващ :  

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9606 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-

18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на 

поземления имот : гр. Елхово, ул. Хаджи Димитър, площ : 1 659 кв. м., 

трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно 

ползване : незастроен имот за обществена сграда, комплекс, стар 

идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 109А, парцел ХІ 

при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7068, 

27382.500.9598, 27382.500.1672, 27382.500.9605. 

Общински съвет Елхово с решение № 511/45/7/ от Протокол № 

45/25.07.2019 г.  приема пазарната оценка на имота в размер на 13 272,00 

лв. и след проведен публичен  търг  с явно наддаване, по реда на Глава VІІ 

от Наредба №5 на ОбС- Елхово, кмета на община Елхово е издал заповед 

РД-986/23.12.2019 г. за определяне на купувач и е сключен договор за 

покупко-продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 13 272,00  лева 

без ДДС. 

                                             

 2. С решение № 34/4/14/ от Протокол № 4/30.01.2020 г. Общински 

съвет – Елхово разрешава продажба чрез провеждане на търг с явно 

наддаване по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество на вещи частна 

общинска собственост – строителни материали средни гранитни павета 

втора употреба, придобити от строително-ремонтни работи на обекти 

свързани с рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр.Елхово, 

до изчерпване на количеството. 

 След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово с 

решение № 79/7/16/ от Протокол № 7/28.05.2020 г. на стойност 52,00 лв. на 

тон е проведен публичен търг с явно наддаване, кметът на община Елхово 

е издал заповед за определяне на купувач. 

   Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 18 876,00 лв. 

 

3. С решение № 35/4/15/ от Протокол № 4/30.01.2020 г. Общински 

съвет – Елхово отменя свое решение № 504/44/12/ от Протокол № 

44/27.06.2019 г., което гласи :   

„1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община 



Елхово през 2019 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които 

общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 

продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има 

намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти, за които предстои да 

бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да 

бъде допълнена позиция № 4. Учредяване право на строеж върху имот 

055063 по КВС на землище с. Голям Дервент.    

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 6 т. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 30, ал. 5 т. 1 от Наредба № 5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 2, 

ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и във връзка с 

решение № 127 от 16.02.2017 г. на Министерски съвет и ПУП – ПП за 

обект „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три 

стационарни поста за техническо наблюдение”,Общински съвет–Елхово 

учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху недвижим имот 

частна общинска собственост представляващ имот № 055063 с площ 100 

кв. м., начин на трайно ползване : електропровод, в местност „Фудулова 

кория” по картата на възстановената собственост на землището на с. Голям 

Дервент, при граници и съседи : имот № 055064 пасище, мера на община 

Елхово, на Министерството на вътрешните работи във връзка с изграждане 

на стационарен пост за техническо наблюдение – част от обект 

„Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни 

поста за техническо наблюдение“. 

 Със заповед № РД-136/26.02.2020 г. е отменена заповед № РД-

514/11.07.2019 г. за учредяване право на строеж и процедурата е 

прекратена. 

 

 4. С решение № 46/5/6/ от Протокол № 5/27.02.2020 г. Общински 

съвет – Елхово разрешава да се учреди безвъзмездно право на ползване за 

срок от 10 години върху следния недвижим имот частна общинска 

собственост представляващ :  

 Две стаи (стая № 4 със застроена площ 19,44 кв. м. и стая № 5 със 

застроена площ 25,29 кв. м. по приложена схема-разпределение) с обща 

застроена площ 44,73/212 кв. м. ид. ч. на втори етаж от триетажната 

масивна административна сграда намираща се в гр. Елхово на ул. 

Търговска № 63 и съставляващ самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 27382.500.9703.1.5 целия със застроена площ 212 кв. м. в 

сграда № 1 построена през 1971 г. в поземлен имот с идентификатор 

27382.500.9703 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 



изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-

14-28-6/07.01.2010 г на началника на СГКК – Ямбол, предназначението на 

самостоятелния обект е за делова и административна дейност, брой нива 

на обекта : 1, съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – 

няма, под обекта – 27382.500.9703.1.1, 27382.500.9703.1.3, 

27382.500.9703.1.4, 27382.500.9707.1.2 и над обекта – 27382.500.9703.1.6, 

заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, на 

Националния осигурителен институт за нуждите на Териториално 

поделение – Ямбол. 

 Издадена е заповед № РД-179/13.03.2020 г. за учредяване право на 

ползване и е сключен договор от 24.03.2020 г. надлежно вписан в Служба 

по вписванията – Елхово. 

 

 5. С решение № 47/5/7/ от Протокол № 5/27.02.2020 г. Общински 

съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава 

седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост 

представляващ : 

 сграда с идентификатор 43459.501.499.2 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Лесово одобрени със заповед № РД-18-

78/24.07.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК с адрес с. Лесово, ул. 

Девети септември № 10, със застроена площ 41 кв. м. построена през 1957 

г. в поземлен имот с идентификатор 43459.501.499, предназначението е за 

друг вид обществена сграда, брой надземни етажи : 1, брой подземни 

етажи : няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата : няма данни, 

стар идентификатор : няма, номер по предходен план : няма, заедно със 

съответното право на строеж.  

 След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово с 

решение № 78/7/15/ от Протокол № 7/28.05.2020 г. на стойност 2 500,00 лв. 

е проведен публичен търг с явно наддаване. На проведените на 09.07.2020 

г. и 16.07.2020 г. търгове не се явиха кандидати.  

 

 6. С решение № 48/5/8/ от Протокол № 5/27.02.2020 г. Общински 

съвет - Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 

идеалната част на община Елхово представляваща 240/1450 кв. м. ид. ч. от 

дворно място цялото с площ 1 450 кв. м., съставляващо част от поземлен 

имот № 248 по кадастралния план на с. Пчела одобрен със заповед № РД-

17-6/2005 г., отреден за ПИ VІІ-183 в кв. 21 по застроителния и 

регулационен план на с. Пчела утвърден със заповед № 6506/1951 г., при 

граници на север – ПИ 246 и ПИ 247, изток – улица о. т. 69 – о. т. 70, юг – 

ПИ VІІІ-183 и запад – ПИ 250 и ПИ 251 на съсобственика Янчо Атанасов 

Атанасов собственик на 1210/1450 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с 

площ 1 450 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІ-183 в кв. 21 по 



застроителния и регулационен план на с. Пчела, утвърден със заповед № 

6506/1951 г. част от поземлен имот № 248 в кв. 21 по кадастралния план на 

с. Пчела одобрен със заповед № РД-17-6/2005 г. съгласно нотариален акт 

№ 186, том ІІ, рег. № 4278, дело № 326 от 2019 г., вписан в Служба по 

вписванията – Елхово с акт № 81, том ІІІ, дело 408/2019 г., вх. рег. № 701 

от 21.05.2019 г. 

След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово в 

размер на 770,00 лв.  с решение № 78/7/15/ от Протокол  № 7/28.05.2020 г. 

е  издадена заповед № РД-401/19.06.2020 г. на кмета на община Елхово за 

определяне на купувач и е сключен договор за покупко-продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 770,00 лв. без 

ДДС. 

 

 7. С решение № 49/5/9/ от Протокол № 5/27.02.2020 г. Общински 

съвет - Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 

идеалните части на община Елхово, както следва :  

1. 120/2370 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 370 кв. м., 

съставляващо поземлен имот VІІІ-359 в кв. 48 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 

27.05.1993 г., при граници на север – улица о. т. 99 – 100 – 101, изток – 

улица о. т. 98 – 99, югозапад – ПИ VІ-357,358 и запад – ПИ VІ-357,358 на 

съсобственика Анджелика Ла Наве собственик на 2250 кв. м. от дворно 

място съставляващо поземлен имот VІІІ-359 в кв. 48 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово, утвърден със заповед № ЛС/Р-

183/27.05.1993 г., заедно с построената в мястото жилищна сграда, 

съгласно нотариален акт № 25, том V, рег. № 5633, дело № 678 от 2017 г., 

вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 50, том VІІ, дело 

921/2017 г., вх. рег. № 1913 от 31.08.2017 г. и издадената от отдел „ТСУС“ 

служебна бележка от 12.02.2019 г. 

2. 63/2455 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 455 кв. м., 

съставляващо поземлен имот І-305 в кв. 40 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 

27.05.1993 г., при граници на североизток – улица о. т. 57 – 58, югоизток – 

ПИ ІІ-306,307 и ПИ ІІІ-307, югозапад – ПИ ХІІІ-313 и северозапад – улица 

о. т. 57 – 99 – 98 на съсобственика Анджелика Ла Наве собственик на 2 392 

кв. м. от дворно място съставляващо поземлен имот І-305 в кв. 40 по 

застроителния и регулационен план на с. Кирилово, утвърден със заповед 

№ ЛС/Р-183/27.05.1993 г., заедно с построената в мястото жилищна сграда, 

съгласно нотариален акт № 163, том ІV, рег. № 3131, нот. д. № 412 от 2013 

г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 26, том ХІІІ, дело 

1588/2013 г., вх. рег. № 4092 от 21.10.2013 г. и нотариален акт № 164, том 

ІV, рег. № 3132, нот. д. № 413 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията 



– Елхово с акт № 25, том ХІІІ, дело 1587/2013 г., вх. рег. № 4091 от 

21.10.2013 г.  

3. 25/1450 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 450 кв. м., 

съставляващо урегулиран поземлен имот ХІІІ-313 в кв. 40 по 

застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № 

ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници на североизток – УПИ І-305 и УПИ 

ІІІ-307, югоизток – УПИ VІ-309 и УПИ Х-309, югозапад – УПИ ХІ-312 и 

УПИ ХІV-312 и северозапад – улица о. т. 98 – 99 на съсобственика 

Анджелика Ла Наве собственик на 1 425 кв. м. от дворно място 

съставляващо поземлен имот ХІІІ-313 в кв. 40 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово, утвърден със заповед № ЛС/Р-

183/27.05.1993 г., заедно с построената в мястото жилищна сграда, 

съгласно нотариален акт № 65, том VІІ, рег. № 8098, дело № 1049 от 2017 

г., вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 31, том ХІ, дело 

1428/2017 г., вх. рег. № 2891 от 30.11.2017 г. 

4. 5/990 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 990 кв. м., 

съставляващо поземлен имот ХІІІ-162 в кв. 23 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 

27.05.1993 г., при граници на североизток – ПИ ХІV-163, югоизток – ПИ 

ХІІ-162, югозапад – улица о. т. 57 – 58 и северозапад – улица о. т. 57 – 157 

на съсобственика Анджелика Ла Наве собственик на 985 кв. м. от дворно 

място съставляващо поземлен имот ХІІІ-162 в кв. 23 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово, утвърден със заповед № ЛС/Р-

183/27.05.1993 г., заедно с построените в мястото сгради, съгласно 

нотариален акт № 181, том ІІ, рег. № 2838, дело № 315 от 2018 г., вписан в 

Служба по вписванията – Елхово с акт № 77, том ІV, дело 433/2018 г., вх. 

рег. № 915 от 15.05.2018 г.   

След приемане на пазарните оценки от Общински съвет Елхово с 

решение № 78/7/15/ от Протокол  № 7/28.05.2020 г. са  издадени съответно 

заповеди №№ РД-405/19.06.2020 г., РД-404/19.06.2020 г., РД-

403/19.06.2020 г. и РД-402/19.06.2020 г. на кмета на община Елхово за 

определяне на купувач и е сключен договор за покупко-продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е съответно в размер на 

480,00 лв., 252,00 лв., 100,00 лв. и 20,00 лв. 

 

 8. С решение № 50/5/10/ от Протокол № 5/27.02.2020 г.  Общински 

съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава 

седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост 

представляващ :  

дворно място с площ 1 195 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен 

имот ХVІ-общ. в кв. 62 по застроителния и регулационен план на с. 

Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г. при граници на 



север – ПИ ХІV-451, на изток ПИ ХІІ-450, на юг – улица о. т. 144 – 145 – 

146 и на запад – ПИ ХІІІ-451.  

Общински съвет Елхово с решение № 78/7/15/ от Протокол № 

7/28.05.2020 г.  приема пазарната оценка на имота в размер на 4 200,00 лв. 

и след проведен публичен  търг  с явно наддаване, по реда на Глава VІІ от 

Наредба №5 на ОбС- Елхово, кмета на община Елхово е издал заповед РД-

451/13.07.2020 г. за определяне на купувач и е сключен договор за 

покупко-продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 200,00  лева 

без ДДС. 

 

 9. С решение № 74/7/11/ от Протокол № 7/28.05.2020 г. Общински 

съвет - Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 

идеалната част на община Елхово представляваща 480/1480 кв. м. ид. ч. от 

дворно място цялото с площ 1 480 кв. м., съставляващо поземлен имот № 

119, за който е отреден поземлен имот VІІІ-за КОО в кв. 20 по 

застроителния и регулационен план на с. Маломирово одобрен със заповед 

№ ЛС/Р-679 от 1988 г. при граници на целия имот на север – ПИ 118, на 

изток – ПИ 121, на юг – ПИ 120 и на запад – улица с о. т. 90 – 91, заедно с 

построената през 1940 г. в имота масивна постройка на допълващо 

застрояване на един етаж със застроена площ 48,50 кв. м. на 

съсобственичката Гинка Янчева Петрова, като наследничка на Янчо 

Петров Петров и Ивана Атанасова Петрова собственичка на 1000/1480 кв. 

м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 480 кв. м. съставляващо 

поземлен имот ІІІ-148 в кв. 39 по план на с. Маломирово одобрен 1925 г. и 

идентичен съгласно Служебна бележка на отдел „ТСУС“ с поземлен имот 

119 в кв. 20 по плана на същото село одобрен със заповед № ЛС/Р-679 от 

1988 г., заедно с построените в това дворно място масивна жилищна 

сграда, гараж и навес, съгласно нотариален акт № 173, том І, дело № 

388/1974 г. 

След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово в 

размер на 5 000,00 лв. с решение № 96/9/11/ от Протокол № 9/23.07.2020 г. 

е издадена заповед № РД-528/25.08.2020 г. на кмета на община Елхово за 

определяне на купувач. 

Не е сключен договор, поради неизплащане на определените суми 

посочени в заповедта, поради което сделката не е реализирана. 

 

 10. С решение № 75/7/12/ от Протокол № 7/28.05.2020 г. Общински 

съвет - Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 

идеалните части на община Елхово, както следва :  

1. 226/2601 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 2 601 кв. м., 

съставляващо поземлен имот V-413 в кв. 57 по застроителния и 

регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 



27.05.1993 г., при граници на север – улица о. т. 130 – 131, изток – улица о. 

т. 131 – 133, юг –УПИ VІ-415 и запад – ПИ ХV-412 на съсобственика 

Христо Иванов Желязков собственик на 2 375 кв. м. от дворно място 

съставляващо поземлен имот № 413 за който е отреден урегулиран 

поземлен имот V-413 в кв. 57 по застроителния и регулационен план на с. 

Кирилово, утвърден със заповед № ЛС/Р-183/27.05.1993 г., съгласно 

нотариален акт № 192, том ІІІ, рег. № 5993, дело № 478 от 2019 г., вписан в 

Служба по вписванията – Елхово с акт № 30, том V, дело 603/2019 г., вх. 

рег. № 1223 от 22.07.2019 г. 

2. 205/1960 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 960 кв. м., 

съставляващо урегулиран поземлен имот VІ-415 в кв. 57 по застроителния 

и регулационен план на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 

27.05.1993 г., при граници на север – УПИ V-413, изток – улица о. т. 131 – 

133, юг – УПИ VІІ-общ. и запад – УПИ VІІІ-416 на съсобственика Христо 

Иванов Желязков собственик на 1 755 кв. м. от дворно място съставляващо 

поземлен имот № 415 за който е отреден урегулиран поземлен имот VІ-415 

в кв. 57 по застроителния и регулационен план на с. Кирилово одобрен със 

заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г., при граници на север – УПИ V-413, 

изток – улица о. т. 131 – 133, юг – УПИ VІІ-общ. и запад – УПИ VІІІ-416, 

съгласно нотариален акт № 192, том ІІІ, рег. № 5993, дело № 478 от 2019 г., 

вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 30, том V, дело 

603/2019 г., вх. рег. № 1223 от 22.07.2019 г. 

След приемане на пазарните оценки от Общински съвет Елхово с 

решение № 96/9/11/ от Протокол  № 9/23.07.2020 г. са  издадени съответно 

заповеди №№ РД-530/25.08.2020 г. и РД-529/25.08.2020 г. на кмета на 

община Елхово за определяне на купувач и е сключен договор за покупко-

продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е съответно в размер на            

1 000,00 лв. и 910,00 лв. 

 

 11. С решение № 76/7/13/ от Протокол № 7/28.05.2020 г. Общински 

съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава 

седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост 

представляващ :  

 дворно място с площ 556 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен 

имот VІІ-общ. в кв. 57 по застроителния и регулационен план на с. 

Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 27.05.1993 г. при граници на 

север – УПИ VІ-415, на изток – улица о. т. 131 – 133 – 134, на юг – улица о. 

т. 133 – 134 – 135 и на запад – УПИ VІІІ-416.  

 След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово с 

решение № 96/9/11/ от Протокол № 9/23.07.2020 г. на стойност 2 500,00 лв. 



е проведен публичен търг с явно наддаване. На проведените на 28.09.2020 

г. и 05.10.2020 г. търгове не се явиха кандидати.  

 

 12. С решение № 77/7/14/ от Протокол № 7/28.05.2020 г. Общински 

съвет - Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, 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.  

След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово в 

размер на 800,00 лв.  с решение № 96/9/11/ от Протокол  № 9/23.07.2020 г. 

е  издадена заповед № РД-531/25.08.2020 г. на кмета на община Елхово за 

определяне на купувач и е сключен договор за покупко-продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 800,00 лв. без 

ДДС. 

 

 13. С решение № 80/7/17/  от Протокол № 7/28.05.2020 г. Общински 

съвет – Елхово разрешава да се учреди възмездно право на ползване за 

срок от 10 години чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 

5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество върху следните недвижими имоти частна общинска 

собственост намиращи се в гр. Елхово и представляващи : 

1. Дворно място с площ 523 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9677 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 10, площ : 

523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 5 парцел ХІІ, при 



граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9697, 

27382.500.7162, 27382.500.9678, 27382.500.9696.  

2. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9678 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 12, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9677, 

27382.500.7162, 27382.500.9679, 27382.500.9696.  

3. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9679 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 14, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9678, 

27382.500.7162, 27382.500.9680, 27382.500.9696.   

4. Дворно място с площ 476 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9680 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 16, площ : 

476 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9679, 

27382.500.7162, 27382.500.9681, 27382.500.9696.  

5. Дворно място с площ 507 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9681 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 20, площ : 

507 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9680, 

27382.500.7162, 27382.500.9682, 27382.500.9696.  



6. Дворно място с площ 508 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9682 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 22, площ : 

508 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХVІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9681, 

27382.500.7162, 27382.500.9683, 27382.500.9696.   

7. Дворно място с площ 506 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9683 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 24, площ : 

506 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХVІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9682, 

27382.500.7162, 27382.500.9684, 27382.500.9696. 

8. Дворно място с площ 497 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9684 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 26, площ : 

497 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9683, 

27382.500.7162, 27382.500.9685, 27382.500.9696.  

9. Дворно място с площ 493 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9685 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 28, площ : 

493 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9684, 

27382.500.7162, 27382.500.9686, 27382.500.9696.  

10. Дворно място с площ 523 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9686 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 



изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 30, площ : 

523 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9685, 

27382.500.7162, 27382.500.9687, 27382.500.9696. 

11. Дворно място с площ 510 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9687 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 32, площ : 

510 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9686, 

27382.500.7162, 27382.500.9688, 27382.500.9696. 

12. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9688 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 34, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9687, 

27382.500.7162, 27382.500.9689, 27382.500.9696.  

13. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9689 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 36, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9688, 

27382.500.7162, 27382.500.9690, 27382.500.9696. 

14. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9690 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 38, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 



трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9689, 

27382.500.7162, 27382.500.9691, 27382.500.9696. 

15. Дворно място с площ 441 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9691 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 40, площ : 

441 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХVІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9690, 

27382.500.7162, 27382.500.9692, 27382.500.9696.  

16. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9692 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 42, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХVІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9691, 

27382.500.7162, 27382.500.9693, 27382.500.9696. 

17. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9693 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 44, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 

ХХVІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9692, 

27382.500.7162, 27382.500.9694, 27382.500.9696.  

18. Дворно място с площ 450 кв. м., представляващо поземлен имот с 

идентификатор 27382.500.9694 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. 

на СГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 46, площ : 

450 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на 

трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, предишен 

идентификатор : 27382.500.3572, номер по предходен план : кв. 5 парцел 



ХХІХ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9693, 

27382.500.7162, 27382.500.9695, 27382.500.9696. 

 След приемане на пазарните оценки от Общински съвет Елхово с 

решение № 96/9/11/ от Протокол № 9/23.07.2020 г. съответно на стойност 

5 855,00 лв., 5 037,00 лв., 5 037,00 лв., 5 328,00 лв., 5 675,00 лв., 5 687,00 

лв., 5 664,00 лв., 5 563,00 лв., 5 519,00 лв., 5 855,00 лв., 5 906,00 лв., 

5 211,00 лв., 5 211,00 лв., 5 211,00 лв., 5 277,00 лв., 5 385,00 лв., 5 385,00 лв. 

и 5 385,00 лв.   е проведен публичен търг с явно наддаване. На проведените 

на 28.09.2020 г. и 05.10.2020 г. търгове не се явиха кандидати. 

  

 14. С решение № 93/9/8/ от Протокол № 9/23.07.2020 г. Общински 

съвет – Елхово разрешава да се предостави безвъзмездно за управление за 

срок от 5 години следния недвижим имот публична общинска собственост 

представляващ : 

поземлен имот с идентификатор 46904.104.15 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на с. Малък манастир одобрени със заповед № 

РД-18-1643/20.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, местност 

Байруди, с площ 400 кв. м., трайно предназначение на територията – 

горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, 

предишен идентификатор – няма, номер по предходен план – 104015, при 

граници : ПИ 46904.104.14 и ПИ 46904.104.13, на Министерството на 

вътрешните работи във връзка с ползването на изградения в поземления 

имот обект „Базова и радиорелейна станция „Пчела“ и външно 

електрозахранване на базова и радиорелейна станция „Пчела“. 

 Издадена е заповед № РД-505/11.08.2020 г. за предоставяне 

безвъзмездно за управление и е сключен договор от 01.09.2020 г. надлежно 

вписан в Служба по вписванията – Елхово. 

 

 15. С решение № 94/9/9/ от Протокол № 9/23.07.2020 г. Общински 

съвет - Елхово разрешава да се приложи влязъл в сила неприложен 

дворищнорегулационен план одобрен със заповед № ЛС/Р-456 от 

30.12.1985 г. за недвижим имот представляващ урегулиран поземлен имот 

ХІІ-1851 в кв. 81 по застроителния и регулационен план на централна 

градска част на гр. Елхово, чрез продажба на общински недвижим имот 

представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9843 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със 

заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, 

площ : 21 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, 

начин на трайно ползване : комплексно застрояване, предходен 

идентификатор : 27382.500.9541, номер по предходен план : няма, при 

съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.1851, 

27382.500.1852, 27382.500.9844, включен в УПИ ХІІ-1851 кв. 81 по 

регулационния план на централна градска част на гр. Елхово на Желязко 



Димитров Пеев от гр.Елхово собственик на дворно място с площ 674 кв. 

м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 27382.500.1851 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със 

заповед № РД-18-103/28.11.2008 г.на АГКК, трайно предназначение на 

територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско 

застрояване ( до 10 м ), по регулационен план – ПИ ХІІ-1851 в кв. 81, 

заедно с построените в имота сгради с идентификатор 27382.500.1851.1, 

27382.500.1851.2, 27382.500.1851.3,  при граници по картата : ПИ 

27382.500.1852, ПИ 27382.500.7081, ПИ 27382.500.9844, ПИ 

27382.500.9843, включен в УПИ ХІІ-1851 кв. 81 по регулационния план на 

централна градска част на гр. Елхово. 

  След приемане на пазарната оценка от Общински съвет Елхово с 

решение № 104/10/6/ от Протокол  № 10/24.09.2020 г. е издадена заповед 

№ РД-630/07.10.2020 г. на кмета на община Елхово за определяне на 

купувач и е сключен договор за покупко-продажба.  

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 252,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


