
 

                                                                                                                                          
 

 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  а.elhovobg.org 

 

ЗАПОВЕД 
 

№РД-272/23.04.2020 г. 

 

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 37м, ал. 4, т. 3 от ЗСПЗЗ и протокол на комисия, 

назначена със Заповед № 83 / 05.02.2020 г. на Кмета на Общината   

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се прекрати действието на договор за наем №235 /03.07.2017 г., с рег. №1687 от 31.07.2017 

г., акт №105, том II, сключен между Николай Христов Терзиев, ЕГН **********  поради настъпила 

промяна на условията по чл. 37 и, ал. 1 от ЗСПЗЗ /налице са данъчни задължения на лицето Николай 

Христов Терзиев към община Елхово, съгласно удостоверение за наличието или липса на задължения 

към община Елхово по чл. 37м от ЗСПЗЗ, изх. №45/1/ от 13.04.2020 г., както и задължения в НАП, 

съгласно информация  Изх. №285532000403396 / 05.02.2020 г. за наличието или липса на задължения по чл. 87, 

ал. 11 от ДОПК/  за поземлени имоти, както следва: 

№ по 

ред 

№ на имот по 

КВС 

Стар 

№ Площ 

дка 
НТП 

М-ст 

Граници на имота к-я  

1 47768.30.174 000188 37,885 Пасище ………… №001203,001202 VI 

2 47768.12.223 000223 34,796 Пасище ………… №000045,001070 VII 

3 47768.12.224 000224 62,439 Пасище ………… №001078,000045,000036 VII 

4 47768.13.226 000226 34,892 Пасище ………… №001083,000051,001022,000370 VII 

5 47768.34.278 000278 23,356 Пасище ………… №000459,000281,000272 VII 

6 47768.34.288 000288 17,656 Пасище ………… №000236,000297,000374 VII 

7 47768.23.695 000695 14,321 Пасище ………… №000280,001513,001534,001512,000064 IX 

8 
47768.30.134 030134 116,957 Пасище ………… 001200,000406,001282,030075, 

001282,001135,001195,001198,001195 VI 

находящи се в землището на с. Мелница, считано от 01.05.2020 г. 

2. Николай Христов Терзиев, ЕГН ********** с постоянен адрес: област Ямбол, община Елхово, гр. 

Елхово,  ул. “Търговска“ №101, вх. а, ет. 1, ап. 3 се задължава да заплати  годишен наем в размер 

на 1283,26 лв за периода от 01.X.2019 г. до 01.V.2020 г., както  и законна лихва/основен лихвен 

% плюс 10 пункта/ към момента на извършване на плащането  за стопанската 2019/20 г.  
  На основание чл.18 от договора за наем наемателят да предаде стопанисваните до прекратяване на 

договора/ите/ имот/и/ от общинския поземлен фонд с приемо-предавателен протокол опис, подписан 

от комисия назначена със Заповед №РД-28/ 10.01.2020 г. на кмета на общината. 

    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пепа П. Кючукова – зам.кмет на община 

Елхово. 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/  /П/ 

Кмет на община Елхово                                                                             
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