
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД - 458 

гр.Елхово, 18.07.2022 г. 

 

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

чл.55 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 

и Протокол от 12.07.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РД - 403/22.06.2022 г. на кмета на 

община Елхово 

 

З А П О В Я Д В А М: 

  

 Определям Маргарита Иванова от град Елхово, за спечелила публичния търг за отдаване под 

наем на част от имот - частна общинска собственост, представляващ 53/4753 ид.ч. кв.м. от ПИ с 

идентификатор 27382.500.9529, целият с площ 4753кв.м по кадастралната карта и кадастралните 

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

на АГКК, при граници: ПИ с идентификатор 27 382.500.7018, ПИ с идентификатор 27382.500.168, 

ПИ с идентификатор 27 382.500.166, ПИ с идентификатор 27382.500.9817, ПИ с идентификатор 

27382.500.9155, ПИ с идентификатор 27382.500.7124, ПИ с идентификатор 27382.500.7001, находящ 

се на улица „Чаталджа“ с начален месечен наем в размер на 56,70 лв. /петдесет и шест лева и 

седемдесет стотинки/. 

На основание чл.56А 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. Да се възстанови внесения с приходна квитанция № 

29672/28.06.2022 г. депозит в размер на 680.40 лв. /шестстотин и осемдесет лева и четиридесет 

стотинки/ при сключване на договора. 

Заповед да се връчи на лицето, спечелило публичния търг, да се обяви на публично място в 

сградата на общинска администрация и се публикува на електронната страница на Община Елхово. 

  

 Настоящата заповед подлежи на обжалване на реда на АПК. 

 Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда не разпореди друго. 

  

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на 

община Елхово 

 

 

  

 

 ПЕТЪР КИРОВ:  п /не се чете/ 

  Кмет на община Елхово 

 

 
  

 

     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 

http://www.elhovo.bg/

