
 

     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-228 

гр.Елхово, 19.04.2022г. 
 

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 15.04.2022г. съгласно Заповед №РД-173/ 29.03.2022г. на кмета на община 

Елхово, както следва: 

 

1. ЕТ «АИППМП-д-р Николай Маринов»,  ЕИК 128506232 за 

следните имоти: 

 

1.1 Кабинет №4/лекарски кабинет/ – 22 кв.м; заедно с 8,30 ид.ч 

кв.м/23,40кв.м /чакалня 9кв.м, WC 5кв.м и коридор 9,40кв.м/, общо с площ 

30,30 кв.м с месечен наем в размер на 10,00 лв., без ДДС, находящ се в 

здравна служба в с.Маломирово. 

           1.2 Помещение за здравна служба в с. Чернозем с площ 20/67,20 кв.м 

ид.ч /площа от 20 кв.м включва: лекарски кабинет от 10 кв.м и склад от 10 

кв.м/, с  месечен наем  6,60лв, без ДДС, находящо се в масивна 

административна сграда, построена в ПИ 80, кв.11 по плана на селото при 

граници: на североизток ПИ 48 и 81; на северозапад – ПИ 49; на юг – улица и 

на запад – улица  

           1.3 Помещение за здравна служба в с. Лалково с площ 13/130 кв.м ид.ч, 

с  месечен наем  4,29лв, без ДДС, находящо се в първи етаж от двуетажна 

масивна административна сграда, построена през 1958 г. в п-л отреден за 

ТКЗС и СНС в част от имот 208, кв.1 по плана на селото при граници: на 

изток – улица; на запад – част от имот 208, отреден за площад; на север – 

улица и на юг – п-л за културен дом 

           1.4. Помещение за здравна служба в с. Г. Дервент 12/137кв.м ид.ч с   

месечен наем  3,96лв, без ДДС,  в първи етаж на масивна двуетажна сграда – 

клуб на съветника, построена през 1986 г. в поземлен имот “Дом на 

културата”, кв.7 по плана на селото при граници: на изток – улица; на 

северозапад – улица; на североизток – улица и на югозапад – общинско място. 

http://www.elhovo.bg/


1.5 Стая №1 – лекарски кабинет с площ от 12 кв.м, заедно с 2,28ид.ч 

кв.м/8кв.м /WC с площ от 1 кв.м и чакалня с площ от 7 кв.м/ общо с площ 

14,28кв.м с  месечен наем в размер на 4,71лв, без ДДС, находяща се в 

здравна служба в с.Гранитово. 

1.6 Стая №2 с площ от 15 кв.м, заедно с 2,86ид.ч кв.м/8кв.м /WC с площ 

от 1 кв.м и чакалня с площ от 7 кв.м/ общо с площ 17,86кв.м с  месечен наем 

в размер на 5,89лв, без ДДС, находяща се в здравна служба в с.Гранитово. 

1.7 стая №3 – амбулатория  с площ от 15 кв.м, заедно с 2,86ид.ч 

кв.м/8кв.м /WC с площ от 1 кв.м и чакалня с площ от 7 кв.м/ общо с площ 

17,86кв.м с  месечен наем в размер на 5,89лв, без ДДС, находяща се в 

здравна служба в с.Гранитово.  

всички разположени в приземен етаж на двуетажна полумасивна сграда, 

построена в парцел ХІ – здравна служба, имот пл.№183, кв. 33 по плана на 

селото при граници: на югоизток – п-л Х-177; на запад – площад и п-л ХІІ, 

имот 184 –  Светия синод; на североизток – п-л ІІ-180; на северозапад – п-л І-

182 и на юг – улица  

1.8. Помещение за здравна служба в с. Вълча Поляна с площ от 8.40/260 

кв.м ид.ч, с месечен наем в размер 2,77лв, без ДДС,  находящо се в 

едноетажна масивна сграда – училище, построена в поземлен имот ІІІ – за 

училище в кв.10 по плана на с.Вълча Поляна при граници: на изток – улица; 

на запад – дере; на север позем. имоти №№157 и 158 и на юг – поземл. имоти 

№№182 и 183.  

1.9 Стая №4 – лекарски кабинет в здравна служба в с.Мелница с площ – 

14 кв.м, заедно с 5,67ид.ч кв.м/17кв.м /WC с площ от 5 кв.м и чакалня с площ 

от 12 кв.м/ общо с площ 19,67кв.м с  месечен наем в размер на 6,49лв, без 

ДДС,   находяща се в  масивна сграда, построена в  поземлен имот Х-за 

здравна служба и аптека, кв.24 по плана на селото при граници: на изток – ПИ 

ІІІ-112 и ІV-112; на запад – улица о.т. 30-32; на север ПИ – ХІ-109 и на юг ПИ 

ІХ -111. 

1.10 Стая №3 – лекарски кабинет в здравна служба в с.Лесово с площ 25 

кв.м; заедно с 10,33ид.ч кв.м/31кв.м /WC с площ от 8 кв.м и чакалня с площ 

от 23 кв.м/ общо с площ 35,33кв.м с  месечен наем в размер на 11,66лв, без 

ДДС,  находяща се в първи етаж на двуетажна сграда – здравен дом, 

построена в поземлен имот І – за болница, кв.29 по плана на селото, а по 

кадастралната карта здравния дом е с идентификатор 43459.501.148.1 с площ 

от 204 кв.м,  при граници: на изток – п-л ІІ-158; на югозапад – улица; на север 

– улица и на юг – п-л ХІ-149.  

 

2.  ЕТ «д-р Марияна Георгиева-АИППМП»,  ЕИК 128507494, за 

следните имоти: 



2.1 Здравна служба в с. Раздел с площ 11/75.50 кв.м ид.ч съгласно 

приложена схема в първи етаж на масивна двуетажна сграда – кметство, 

построена в УПИ VІІ – общ., кв.29 по плана на селото при граници: на изток – 

ПИ VІ – 324; на запад – улица о.т.51а-52; на север – ПИ VІІІ – за здравна 

служба и на юг – улица о.т.50а-51а.  с  месечен наем в размер на 3,63кв.м, 

без ДДС . 

2.2.  Стая  №2 – лекарски кабинет в здравна служба в с. Изгрев с площ 

от 16 кв.м, заедно с 5,92ид.ч кв.м/10кв.м /вход и чакалня с площ от 10 кв.м/ 

общо с площ 21,92кв.м с  месечен наем в размер на 7,23лв, без ДДС.      

         2.3Стая №3 – детска консултация в здравна служба в с. Изгрев с площ от 

11 кв.м/, заедно с 4,08 ид.ч кв.м/10кв.м /вход и чакалня с площ от 10 кв.м/ 

общо с площ 15,08кв.м с  месечен наем в размер на 4,98лв, без ДДС.    

всички находящи се в част от едноетажна паянтова сграда, построена през 

1902 г., масивна пристройка към нея с площ от 17,05 кв.м, построена през 

1998 г. и едноетажна полумасивна сграда със ЗП 14,40 кв.м, построена 1973 г. 

в имот пл.№246 – част от поземлен имот ХІ – за здравен дом, кв.19 по плана 

на селото при граници: югоизток – п-л VІ-245; северозапад – улица; югозапад 

– п-л ХІІІ-247 и североизток – имот пл.№242. 

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 внесените депозити за участие в търга се 

възстановяват при сключването на договора. 

 Заповедта да се обяви на публично място в сградата на общинската 

администрация и да бъде публикувана на електронната страница на община 

Елхово. 

  

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 
 

 
 

 

 

 


