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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ЕЛХОВО 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от 

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 

 

ОТНОСНО:Предложение за предоставяне под наем чрез публичен търг на   

поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор  

27382.500.9696 по КК на гр.Елхово, включен в УПИ  II - за стопански и 

обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план 

на гр.Елхово за срок от  пет стопански години. 

              

        Уважаеми общински съветници, 

 

        Съгласно чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост 

/ЗОС/, чл.17, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество свободни нежилищни имоти - частна 

общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 

общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат 

да се отдават под наем на трети лица. 

       Отдаването под наем на имотите се извършва от кмета на общината след 

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Срокът за 

отдаване под наем на имотите се определя от Общинския съвет за срок не по-

дълъг от 10 години. 

       Съгласно чл.17, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество, отдаването под наем на имоти по 

чл.17, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество, се извършва от кмета на общината след провеждане на 

публичен търг по реда на глава седма, освен ако в закон е предвидено 

предоставянето под наем да се извършва без търг. Началната тръжна цена се 

определя  по  Приложение №2 от Наредба №5 на Общински съвет – Елхово. 

     Община Елхово, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№3223/04.10.2012г. и скица на поземлен имот №15-800935-18.07.2022г.  по 

кадастралната карта  и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-

103/28.11.08г. на изпълнителния директор на АГКК е собственик на недвижим 

имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр.Елхово с идентификатор 

№27382.500.9696, площ 162180кв.м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана при граници на имота: 27382.500.7347, 27382.500.9697, 

27382.500.9677, 27382.500.9678, 27382.500.9679, 27382.500.9680, 

27382.500.9681, 27382500.9682, 27382.500.9683, 27382.500.9684, 

27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9687, 27382.500.9688, 

27382.500.9689, 27382.500.9690, 27382.500.9691, 27382.500.9692, 
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27382.500.9693, 27382.500.9694, 27382.500.9695, 27382.500.9611, 

27382.500.7201,       27382.500.2571.  

          С цел получаване на приходи в общината, предлагам отдаване  под наем 

чрез публичен търг на поземлен имот-частна общинска собственост с  

идентификатор №27382.500.9696, площ 162180кв.м, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана при граници на имота:27382.500.7347, 

27382.500.9697, 27382.500.9677, 27382.500.9678, 27382.500.9679, 

27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382500.9682, 27382.500.9683, 

27382.500.9684, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9687, 

27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9690, 27382.500.9691, 

27382.500.9692, 27382.500.9693, 27382.500.9694, 27382.500.9695, 

27382.500.9611,     27382.500.7201,       27382.500.2571 за срок от  пет 

стопански години  с начална годишна  наемна цена  в размер на 4490, 76лв. , 

съгласно т.5 /за растениевъдна  продукция - 27,69лв/дка за година/ от 

Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество.  

      Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да 

вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

      I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона 

за общинската собственост /ЗОС/, чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински 

съвет разрешава: 

1. Отдаване  под наем чрез публичен търг на поземлен имот-частна общинска 

собственост с  идентификатор №27382.500.9696, площ 162180кв.м, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана при граници на имота: 

27382.500.7347, 27382.500.9697, 27382.500.9677, 27382.500.9678, 

27382.500.9679, 27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382500.9682, 

27382.500.9683, 27382.500.9684, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 

27382.500.9687, 27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9690, 

27382.500.9691, 27382.500.9692, 27382.500.9693, 27382.500.9694, 

27382.500.9695,         27382.500.9611,      27382.500.7201,       27382.500.2571  

за срок от  пет стопански години с начална годишна  наемна цена  в размер на  

4490, 76лв., съгласно т.5 /за растениевъдна  продукция - 27,69лв/дка за година/ 

от Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество.  

    II. На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, въз основа на 

резултатите от търга упълномощава кмета на общината да сключи договор за 

отдаване под наем на общинския имот. 
      

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет  на община Елхово 
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П.Кючукова, зам.кмет                    

Съгласувал:Д.Трендафилова, гл.юр.к.  

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

 
 

 


