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З А П О В Е Д 

№ ЗК -464  от 06.03. 2017 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната админист-

рация, чл. 87 от Закона за задълженията и договорите и чл. 27, ал. 1 т. 4 от Закона за арендата в зе-
меделието и т. 20.3 от договорът, като отчетох, че арендаторът на общински земеделски земи ЕТ 
„ГД-65-Гюлджан Номан“, ЕИК: 200445778 е с неизвестен адрес на управление, поради което е не-
възможно да се уведоми за прекратяване на договор за аренда поради неизпълнение на задълже-
нията си по същия: 

1. ПРЕКРАТЯВАМ договор № 3505 от 02.04.2013 г., вписан в Службата по вписвания-
та с вх. рег. № 2548 на 02.04.2013 г., акт 233, том IV, за отдаване под аренда на следните имоти, 
находящи се в местността „Караборун“ по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, с на-
чин на трайно ползване „Лозе“, представляваща поземлени имоти с идентификатори, като следва: 

1.1. № 00895.59.66   (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петдесет и девет, 
точка, шестдесет и шест) с площ 64 008 (шестдесет и четири хиляди и осем) кв.м, от които 58 058  
(петдесет и осем хиляди и петдесет и осем) кв. м категория III (трета) и 5 950 (пет хиляди деветс-
тотин и петдесет) кв. м категория IV (четвърта), АОС №5645 от 23.11.2012 г., вписан в Службата 
по вписванията вх. рег. № 8715, акт № 160, том XX, дело № 3868 от 26.11.2012 г., при съседи: ПИ 
00895.59.63; ПИ 00895.59.509; ПИ 00895.59.65; ПИ 00895.59.64; ПИ 00895.59.63; ПИ 00895.59.62; 
ПИ 00895.59.61; ПИ 00895.59.100; ПИ 00895.59.99; ПИ 00895.59.98; ПИ 00895.59.97; ПИ 
00895.59.89; ПИ 00895.59.88; ПИ 00895.59.507; 

1.2. № 00895.59.106   (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петдесет и девет, 
точка, сто и шест) с площ 41 267 (четиридесет и една хиляди двеста шестдесет и седем) кв.м, кате-
гория III (трета), АОС №5684 от 17.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията вх. рег. № 205, 
акт № 205, том I, дело № 73 от 17.01.2013 г., при съседи: ПИ 00895.59.505; ПИ 00895.59.507; ПИ 
00895.59.504; ПИ 00895.59.502; ПИ 00895.59.105;  

2. Разноските по вписването са за сметка на АРЕНДОДАТЕЛЯТ. 

3. На основание чл. 60, ал. 1, предложение „второ” и „четвърто” от Административноп-
роцесуалния кодекс, като взех предвид, че има проявен интерес от страна на граждани за наемане / 
арендуване на горецитираните имоти, с оглед защита на обществените интереси и поради това, че 
от неизпълнението на акта биха последвали значителни и труднопоправими вреди за бъдещите 
ползватели на имотите, ДОПУСКАМ предварителното изпълнение на настоящата заповед. 

Настоящата заповед де се връчи на заинтересуваното лице по реда на Административноп-
роцесуалния кодекс, което може да я обжалва пред Административен съд- Силистра в 14-дневен 
срок от съобщаването й. 
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