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 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание чл. 26, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, предложения за 

разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост се правят и 

внасят в Общински съвет от кмета на общината въз основа на финансово-

икономически, градоустройствени и правни анализи изготвени от службите на 

общинската администрация. 

С Решения №№ 246/21/3 от Протокол № 21/23.09.2021 г. и 258/22/4/ от 

Протокол № 22/ 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елхово е разрешена 

продажба и са определени пазарните оценки на поземлени имоти с 

идентификатори №№ 27382.500.9677, 27382.500.9678, 27382.500.9679, 

27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382.500.9682, 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, 27382.500.96893, 27382.500.9694 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елхово. 

След обявени процедури за провеждане на публичен търг са продадени 

поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.500.9678, 27382.500.9679, 

27382.500.9682, 27382.500.9683, 27382.500.9684, 27382.500.9687, 

27382.500.9690, 27382.500.9692, 27382.500.9693 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Елхово.  

 За останалите поземлени имоти с идентификатори №№ 27382.500.9677, 

27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 

27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9691, 27382.500.9694 по 



кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово се проявява 

интерес за закупуване и е необходимо да бъде започната процедура по покупко-

продажба.  

При извършената проверка в отделите на общинската администрация за 

недвижимите имоти предмет на настоящата докладна записка се установи 

следното :   

С акт № 2513/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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.  

С акт № 2516/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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.  

С акт № 2517/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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.  

С акт № 2521/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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.  

С акт № 2522/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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. 

С акт № 2524/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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.  

С акт № 2525/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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. 

С акт № 2527/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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.  

С акт № 2530/17.06.2010 г. за частна общинска собственост е актувано 

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. 

Със заповед № ТСУ-29/18.08.2009 г. е одобрено изменението на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване в кв. 5 по плана на гр. 

Елхово, касаещо промяна на уличната регулация в участъка между осеви точки 

160-165 и обособяване на нови поземлени имоти за жилищно строителство с 

лице към ул. Тунджа и предвиждане на ново основно и допълващо застрояване 

за новообразуваните урегулирани поземлени имоти. 

Имотите са заведени  като дълготраен актив в счетоводните книги на 

общината по сметка 2201-земи, гори и трайни насаждения и са декларирани в 

отдел “Местни данъци и такси”. 

За имотите няма вписани договорни ипотеки, наложени възбрани и други 

тежести. 

Имотите не се отдават под наем. 

За имотите няма предявени претенции от бивши собственици за 

възстановяване по Закона за възстановяване собствеността върху някой 

отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС и Закона за 

възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.   

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

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

община Елхово през 2022 г. следва да се актуализира, като в таблица “Имоти, 

които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които 

предстои да бъде започната процедура за продажба“ бъдат допълнени следните 

позиции :   

№ 17. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по КККР на гр. 

Елхово с площ 523 кв. м. 

№ 18. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по КККР на гр. 

Елхово с площ 476 кв. м. 

№ 19. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по КККР на гр. 

Елхово с площ 507 кв. м. 

№ 20. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по КККР на гр. 

Елхово с площ 493 кв. м. 

№ 21. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по КККР на гр. 

Елхово с площ 523 кв. м. 



№ 22. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по КККР на гр. 

Елхово с площ 450 кв. м. 

№ 23. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по КККР на гр. 

Елхово с площ 450 кв. м. 

№ 24. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по КККР на гр. 

Елхово с площ 441 кв. м. 

№ 25. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по КККР на гр. 

Елхово с площ 450 кв. м. 

С договор на „МС2” ЕООД гр. Ямбол е възложено изработване на 

пазарни оценки на следните недвижими имоти частна общинска собственост : 

1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по КККР на гр. Елхово 

с площ 523 кв. м. 

2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по КККР на гр. Елхово 

с площ 476 кв. м. 

3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по КККР на гр. Елхово 

с площ 507 кв. м. 

4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по КККР на гр. Елхово 

с площ 493 кв. м. 

5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по КККР на гр. Елхово 

с площ 523 кв. м. 

6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по КККР на гр. Елхово 

с площ 450 кв. м. 

7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по КККР на гр. Елхово 

с площ 450 кв. м. 

8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по КККР на гр. Елхово 

с площ 441 кв. м. 

9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по КККР на гр. Елхово 

с площ 450 кв. м. 

 Пазарните оценки са изработени от инж. Марлена Серафимова 

притежаваща сертификат за оценителска правоспособност № 100100257 от 

14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България за оценка на 

недвижими имоти.  

Съгласно представените доклади на оценителя, пазарните оценки за 

продажба на недвижимите имоти са както следва : 

1. 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, на стойност 7 845,00 лв., при данъчна оценка   

3 025,60 лв.  

2. 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, на стойност 7 140,00 лв., при 

данъчна оценка 2 753,70 лв.   

3. 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, на стойност 7 605,00 лв., при 

данъчна оценка 2 933,00 лв.  

4. 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, на стойност 7 395,00 лв., при 

данъчна оценка 2 852,00 лв.  

5. 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, на стойност 7 845,00 лв., при 

данъчна оценка 3 025,60 лв. 

6. 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, на стойност 8 100,00 лв., при 

данъчна оценка 2 603,30 лв.  

7. 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, на стойност 8 100,00 лв., при 

данъчна оценка 2 603,30 лв. 

8. 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, на стойност 9 261,00 лв., при 

данъчна оценка 2 551,20 лв.  

9. 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, на стойност 9 450,00 лв., при 

данъчна оценка 2 603,30 лв. 

Представените в оценителските доклади стойности на общинските 

недвижими имоти не са по-ниски от данъчните оценки и са без ДДС. 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба 

на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на 

общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс. 

На основание чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество, продажба на имоти – 

частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от 

кмета на общината чрез провеждане на публичен търг по реда на глава седма от 

тази Наредба. Въз основа на резултатите от публичния търг, кметът на 

общината издава заповед и сключва договор за продажбата.  

На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти – общинска 



собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им 

оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 

общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, 

определени по реда на чл. 22, ал. 3. Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона на 

общинската собственост кметът на общината възлага изготвянето на оценките 

на имотите на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за 

независимите оценители.  

Изхождайки от изложеното, предлагам Общински съвет – Елхово на 

основание чл. 26, ал. 3 от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество да разгледа направените предложения 

и приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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 2022 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, 

които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които 

предстои да бъде започната процедура за продажба” бъдат допълнени следните 

позиции :   

№ 17. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9677 по КККР на гр. 

Елхово с площ 523 кв. м. 

№ 18. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по КККР на гр. 

Елхово с площ 476 кв. м. 

№ 19. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по КККР на гр. 

Елхово с площ 507 кв. м. 

№ 20. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9685 по КККР на гр. 

Елхово с площ 493 кв. м. 

№ 21. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9686 по КККР на гр. 

Елхово с площ 523 кв. м. 

№ 22. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9688 по КККР на гр. 

Елхово с площ 450 кв. м. 

№ 23. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9689 по КККР на гр. 

Елхово с площ 450 кв. м. 

№ 24. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9691 по КККР на гр. 

Елхово с площ 441 кв. м. 

№ 25. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9694 по КККР на гр. 

Елхово с площ 450 кв. м. 

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

местната администрация, , чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 

чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество, 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 следните недвижими 

имоти частна общинска собственост намиращи се в гр. Елхово и 

представляващи : 

2.1. 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.  

2.2. 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.  

2.3. 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.  

2.4. 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.  

2.5. 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. 

2.6. 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.  

2.7. 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. 

2.8. 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.  

2.9. 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. 

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

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 

чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени 

за продажба, както следва : 

3.1. 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, на стойност 7 845,00 лв. без ДДС. 

  3.2. 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, на стойност 7 140,00 лв. без 

ДДС. 

 3.3. 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, на стойност 7 605,00 лв. без 

ДДС. 

3.4. 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, на стойност 7 395,00 лв. без 

ДДС. 

 3.5. 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, на стойност 7 845,00 лв. без 

ДДС. 



 3.6. 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, на стойност 8 100,00 лв. без 

ДДС. 

 3.7. 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, на стойност 8 100,00 лв. без 

ДДС. 

3.8. 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, на стойност 9 261,00 лв. без 

ДДС. 

3.9. 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, на стойност 9 450,00 лв. без 

ДДС. 

4. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да сключи 

договорите за покупко-продажба. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ : Копия на АОС № 2513/17.06.2010 г., АОС № 

2516/17.06.2010 г., АОС № 2517/17.06.2010 г., АОС № 2521/17.06.2010 г., АОС 

№ 2522/17.06.2010 г., АОС № 2524/17.06.2010 г., АОС № 2525/17.06.2010 г., 



АОС № 2527/17.06.2010 г., АОС № 2530/17.06.2010 г., скица № 15-1300421-

08.11.2022 г., скица № 15-1296494-07.11.2022 г., скица № 15-1296741-

07.11.2022 г., скица № 15-1296750-07.11.2022 г., скица № 15-1296756-

07.11.2022 г., скица № 15-1296784-07.11.2022 г., скица № 15-1296813-

07.11.2022 г., скица № 15-1297654-07.11.2022 г., скица № 15-1297672-

07.11.2022 г. 

 

 

С уважение, 

 

ПЕТЪР КИРОВ  

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


