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З А П О В Е Д  
 
 

№РД-657 
гр.Елхово,16.09.2019г. 

 
 
 
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 
12.09.2019г.: 

 
1.ДИМИТЪР СТОЯНОВ АТАНАСОВ за самостоятелен обект за офис -  

частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2590.1.2 със ЗП 
26.86кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.“Търговска“№2 с месечен наем в 
размер на 76.34/седемдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/лв. без 
включен ДДС. 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 внесеният депозит с Приходна квитанция №30964 
от 09.09.2019г. в размер на 916.08лв. при сключването на договора се 
възстановява.  

2.ГАЛЯ ТАШЕВА КАЛЧЕВА за част от имот – частна общинска 
собственост с площ 53/4753ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9529, 
целия с площ 4753кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.“Чаталджа“ с месечен 
наем 49.20/четиридесет и девет лева и двадесет стотинки/лева. 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 внесеният депозит с Приходна квитанция №30791 от 



05.09.2019г. в размер на 590.40лв. при сключването на договора се 
възстановява. 

3.ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЧИРАКЧИЕВА за част от имот – публична 
общинска собственост с идентификатор 27382.500.715 с площ  от 
20/14677ид.ч кв м, целия с площ 14677кв.м, находящ се в гр.Елхово на 
ул.“Асен Златаров“№15 с месечен наем 44.00/четиридесет и четири/лева. 
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 внесеният депозит с Приходна квитанция №30174 от 
29.08.2019г. в размер на 528.00лв. при сключването на договора се 
възстановява.  

    
Заповедта да се обяви на публично място в сградата на общинската 

администрация и да бъде публикувана на електронната страница на община 
Елхово. 
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