
ДО 
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ГРАД 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 отдаване под наем на общински 

терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници 

и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и 

Закона за общинската собственост. 

     

 

         Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 Във връзка с изтичане на договори за отдадени под наем  терени за 

павилиони  за продажба на вестници и списания, в община Елхово е 

постъпило заявление с вх.№94-3-502/26.10.2022г.  от  „Дива Транс 2“  

ЕООД, гр.Ямбол  за ползването им под наем  с одобрени схеми от 

гл.архитект на община Елхово, съгл.чл.56 от ЗУТ, както следва: 

1.Част от ПИ – частна общинска собственост с площ  4/145кв.м ид.ч от 

ПИ с идентификатор 27382.500.933, целия с площ 145кв.м находящ с в 

гр.Елхово, ул.“Търговска“/до базара/. 

Имотът е актуван с АОС №3999 от 13.02.2017г. за частна общинска 

собственост с местонахождение гр.Елхово, ул.”Търговска” и начин на 

трайно ползване: за търговски обект, комплекс по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103 

от 28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 

27382.500.934; 2. ПИ 27382.500.9812; 3. ПИ 27382.500.932, записан  в 

счетоводството на общината по сметка  2201 и  деклариран в „Местни 

данъци и такси“. 

 

 

2. Част от ПИ – частна общинска собственост с  площ  4/3587кв.м ид.ч от 

ПИ  с идентификатор 27382.500.9568, целия с площ 3587кв.м. находящ се 

в гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“ /в близост до аптека Кирезиева/  . 

Имотът е актуван с АОС №2684 от 21.03.2011г. за частна общинска 

собственост с местонахождение гр.Елхово, ул.”Александър 

Стамболийски” и начин на трайно ползване: комплексно застрояване по 



кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед № РД-18-103 от 

28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 

27382.500.329; 2. ПИ 27382.500.7111; 3. ПИ 27382.500.326; 4. ПИ 

27382.500.328; 5.ПИ 27382.500.7236; 6. ПИ 7382.500.341; 7. ПИ 

27382.500.342; 8.ПК 27382.500.7110 и ПИ 27382.500.2508, записан  в 

счетоводството на общината по сметка  2201 и е деклариран в „Местни 

данъци и такси“. 

 

3. Част от ПИ – частна общинска собственост с площ 4/252кв.м ид.ч от 

ПИ с идентификатор 27382.500.9524, целия с площ 252кв.м,  находящ се 

в гр.Елхово, ул.“Търговска“ /до клуба на пенсионера/ . 

Имотът е актуван с АОС №2637 от 25.01.2011г. за частна общинска 

собственост с местонахождение гр.Елхово, ул.”Търговска” по 

кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед № РД-18-103 от 

28.11.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК   при граници: 1.ПИ 

27382.500.807; 2. ПИ 27382.500.9703; 3. ПИ 27382.500.7148; 4. ПИ 

27382.500.2616; 5.ПИ 27382.500.811, записан  в счетоводството на 

общината по сметка  2201 и е деклариран в „Местни данъци и такси“. 

 

 На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост- 

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 и ал.2 – отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета 

на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се 

извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на 

резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на 

общината или от оправомощено от него длъжностно лице.  

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество – свободните 

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, след решение на Общински съвет и чл.17, ал.2 – отдаването под наем 

на имоти по ал.1 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 Наредбата. 

Съгласно разпоредбите на чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство 

на територията и чл.2, ал.1 от Наредба №8 на ОбС-Елхово за поставяне на 

преместваеми съоръжения - павилиони от 4кв.м. в ПИ 27382.500.933,  ПИ  

27382.500.9568, 27382.500.9524 има разработени схеми, одобрени от 



главния архитект на общината, а на основание чл.14, ал.1 от Наредба №8 

на ОбС-Елхово, разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения 

по чл.5, ал.1, т.1.1 се издават след сключване на договор.  

Общинските имоти  са включени в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово за 2022г.  

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – 

Елхово да вземе следните  

  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

  

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

Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във 

връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, 

ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за 

поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското 

обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни 

елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово 

разрешава отдаването под наем на: 

1. Част от имот - частна общинска собственост с идентификатор 

27382.500.933, находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ с площ  от 

4/145кв.м ид.ч, целият с площ от 145кв.м, начин на трайно ползване: за 

търговски обект, комплекс по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при 

граници на имота: 1.ПИ 27382.500.934; 2. ПИ 27382.500.9812 и 3. ПИ 

27382.500.932  за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с 

явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от 

приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество. 

 

2. Част от имот - частна общинска собственост с идентификатор 

27382.500.9568, находящ се в гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“  с  

площ  4/3587кв.м ид.ч, целият с площ от 3587кв.м, начин на трайно 

ползване: комплексно застрояване по кадастралната карта на гр.Елхово, 

одобрена със заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 27382.500.329; 2. ПИ 

27382.500.7111; 3. ПИ 27382.500.326; 4. ПИ 27382.500.328; 5.ПИ 

27382.500.7236; 6. ПИ 7382.500.341; 7. ПИ 27382.500.342; 8.ПК 

27382.500.7110 и ПИ 27382.500.2508 за срок от 5/пет/години след 

провеждане на публичен търг с явно наддаване с начален месечен наем,  

определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. 



 

3. Част от имот - частна общинска собственост с идентификатор 

27382.500.9524,  находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ с площ  

4/252кв.м ид.ч, целият с площ от 252кв.м, начин на трайно ползване: 

незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на гр.Елхово, 

одобрена със заповед № РД-18-103 от 28.11.2008г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК при граници: 1.ПИ 27382.500.807; 2. ПИ 

27382.500.9703; 3. ПИ 27382.500.7148; 4. ПИ 27382.500.2616; 5.ПИ 

27382.500.811 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с 

явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от 

приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество. 

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово 

упълномощава кмета на общината да сключи договори за наем. 

 

 

      

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Съгласувал:П.Кючукова, зам.кмет 

Адв.Чиликов 

Изготвил:Г.Янузова, СУ ОС и Екология 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


