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З А П О В Е Д  

 

№ РД - 526 

гр. Елхово, 03.09.2021 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 с общинското имущество обявявам за спечелили търга проведен 

на 02.09.2021 г.: 

1. ЕТ “ДАНИ-ЙОРДАНКА ДЖЕНКОВА“, представляван от Йорданка 

Христова Дженкова за част от имот – публична общинска собственост с 

идентификатор 27382.500.947 с площ от 20/357 ид. ч кв. м, целия с площ 357 

кв.м, находящ се в гр. Елхово на ул. “Славянска“ с месечен наем 56.50 

/петдесет и шест лева и петдесет стотинки/ лева. Съгласно чл. 56, ал. 2А от 

Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество, договора се сключва след внесена гаранция за 

неговото изпълнение в размер на достигнатия на търга двумесечен  наем, а 

внесеният депозит с Приходна квитанция № 33208 от 27.08.2021 г. в размер 

на 339.00 лв. при сключването на договора се възстановява. 

2. МИХО ТЕОХАРОВ ИВАНОВ за част от имот – публична общинска 

собственост с идентификатор 27382.500.947 с площ  от 23/357 ид. ч кв. м, 

целия с площ 357 кв. м, находящ се в гр. Елхово на ул. “Славянска“ с месечен 

наем 60.10 /шестдесет лева и десет стотинки/ лева. Съгласно чл. 56, ал. 2А от 

Наредба №5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество, договора се сключва след внесена гаранция за 

неговото изпълнение в размер на достигнатия на търга двумесечен  наем, а 

внесеният депозит с Приходна квитанция № 32864 от 25.08.2021 г. в размер 

на 360.60 лв. при сключването на договора се възстановява. 

 Заповедта да се обяви на публично място в сградата на общинската 

администрация и да бъде публикувана на електронната страница на община 

Елхово. 
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