
 

 

 

З А П О В Е Д  

 

№РД-82 

гр.Елхово, 26.01.2023г. 

 

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 спечелил търга, проведен 

на 25.01.2023г., съгласно Заповед №РД-45/09.01.2023г. на кмета на община 

Елхово 

 

«Дива Транс-2»ЕООД, ЕИК202186185  за:  

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 с  месечен наем в размер на 43.80лв. 

 

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  с  месечен наем в размер 40,60лв. 

 

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 

 

     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/


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  с  месечен наем в размер на 43,80лв.   

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


