
  

ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 
 

 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 2536 / 17.12.2018 г. 
гр. Лясковец 

 
 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 16 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка със 
Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. за 
землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, депозирано в Общинска служба по 
земеделие – гр. Лясковец с вх. № 8/17.09.2018 г., одобрено със Заповед № РД-14-
120/26.09.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико 
Търново и в изпълнение на Решение № 462/25.10.2018 г. на Общински съвет 
Лясковец, писмо с изх. № РД-05-4702/11.12.2018 г. на Директора на Областна 
дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново относно постъпила в Общинска 
служба по земеделие - гр. Лясковец молба по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ с вх. № ПО-
04-1121/11.12.2018 г. от Стефан Боянов Ганадолски за предоставяне за ползване 
при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ППЗСПЗЗ) на имоти с начин на трайно ползване (НТП) „полски път”, попадащи в 
масивите за ползване в землището на с. Добри дял, 
 

ДОПЪЛВАМ: 
 

 моя Заповед № 2184/20.11.2018 г., както следва: 
 
 1. В Раздел I. от Заповед № 2184/20.11.2018 г. се добавя т. 1.1. със следното 
съдържание: 

 
I. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
 1.1. Имотите с начин на трайно ползване „полски път” в землището на с. 
Добри дял, общ. Лясковец, попадащи в масивите за ползване на ползвателя Стефан 
Боянов Ганадолски, както следва: 
 

Ползвател № на имота 
по КВС НТП 

Площ на 
имота 
(дка) 

Ползвана 
площ 
(дка) 

Собственик 

СТЕФАН 
БОЯНОВ 
ГАНАДОЛСКИ 

096353 полски път 1.516 0.115 Община 
Лясковец 

ОБЩО: - - - 0.115 - 
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 2. В Раздел II от Заповед № 2184/20.11.2018 г. се добавя т. 1.1. със следното 
съдържание: 

 
II. НАРЕЖДАМ: 

 
 1.1. Ползвателят на имоти с начин на трайно ползване (НТП) „полски път”, 
попадащи в масивите за ползване, съгл. раздел І, т. 1.1. от настоящата заповед, в 
едномесечен срок от издаването й да внесе по банкова сметка на Община Лясковец 
следната сума: 
 

Ползвател 

Ползвана площ 
от имоти с НТП 

„полски път” 
(дка) 

Цена за ползване, 
определена с 
Решение № 

462/25.10.2018 г. 
на Общински 

съвет Лясковец 
лв./дка 

Сума за внасяне 
по банкова 
сметка на 
Община 

Лясковец 
(лева) 

СТЕФАН БОЯНОВ 
ГАНАДОЛСКИ 0.115 дка 31.00 лв./дка 3.57 лв. 

ОБЩО: 0.115 дка - 3.57 лв. 
 
 2. Определената сума да се внесе по следната банкова сметка на Община 
Лясковец: 

Банка: „ДСК” ЕАД – клон гр. Лясковец 
IBAN: BG54STSA93008400190000 
BIC: STSABGSF 
код за вид плащане: 444200   

 Основание за плащане: ползване на имоти с НТП „полски път” 
  
 Копие от платежния документ за извършеното плащане своевременно да се 
представи в общинска администрация на Община Лясковец (гр. Лясковец, пл. 
„Възраждане” № 1, стая № 5). 
  
 Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Росица 
Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец. 
  
 Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община 
Лясковец (www.lyaskovets.net) - за сведение и изпълнение от заинтересованите 
страни. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА – 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 Съгласувал юрист:  
    Гергана Кирилова 
 
 
Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС” 
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