ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 244 / 16.02.2022 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 10 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка постъпили
в общинска администрация на Община Лясковец заявления за предоставяне на
имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец на ползвателите
на имоти в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
I. Предоставям правото на ползване върху имоти или част от имоти, които
попадат в масивите за ползване от ползвателите в землището на гр. Лясковец, общ.
Лясковец, съгласно одобрено доброволно споразумение за стопанската 2021/2022
г., както следва:
Община

Землище

Имот с
идентификатор

Молба по чл. 37в,
ал. 10 от ЗСПЗЗ
вх. №

Лясковец

гр. Лясковец

44793.18.7

М-2846/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.283.11

М-2847/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.29.16

М-2848/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.46.27

М-2848/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.49.23

М-2848/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.51.18

М-2848/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.55.3

М-2848/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.110.28

М-2848/29.09.2021 г.

Заявител
„УНИВЕРСАЛ - ВНГ”
ЕООД
ЙОРДАН ХРИСТОВ
ИВАНОВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
1

Лясковец

гр. Лясковец

44793.117.4

М-2848/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.6.10

М-2849/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.153.24

М-2844/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.176.26

М-2844/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.123.31

М-2845/29.09.2021 г.

Лясковец

гр. Лясковец

44793.18.7

М-2977/07.10.2021 г.

ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
ИВАН ИВАНОВ
КОЕДЖИКОВ
„ЕВРОАГРОИМПЕКС”
ЕООД
„ЕВРОАГРОИМПЕКС”
ЕООД
СТЕФАН НИКОЛОВ
КЬОРЧЕВ
„АГРОТИМ“ ООД

II. След заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за
земите от държавния поземлен фонд (ДПФ) в землището на гр. Лясковец, общ.
Лясковец за годината и размера на средното годишно рентно плащане за
землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, следва да бъде сключен договор за
наем за едногодишно ползване на гореизброените имоти от общинския поземлен
фонд на Община Лясковец.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община
Лясковец (www.lyaskovets.bg), да се постави на таблото за обяви в сградата на
Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул.
„Манастирска“ № 1.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица
и заинтересовани лица - за сведение и изпълнение.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрист:
Гергана Кирилова
Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС”
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 245 / 16.02.2022 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 10 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка постъпили
в общинска администрация на Община Лясковец заявления за предоставяне на
имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец на ползвателите
на имоти в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
I.
Предоставям правото на ползване върху имоти или част от имоти,
попадащи в масивите за ползване от ползвателите в землището на с. Джулюница,
общ. Лясковец, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската
2021/2022 г., както следва:
Община

Землище

Имот с
идентификатор

Молба по чл. 37в, ал. 10
от ЗСПЗЗ
вх. №

Лясковец

с. Джулюница

20835.93.5

М-2852/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.109.1

М-2853/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.109.1

М-2853/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.109.1

М-2853/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.109.1

М-2853/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.139.26

М-2853/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.49

М-2854/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.52

М-2854/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.10

М-2851/29.09.2021 г.

Заявител
„ЖЕСИКА - 2010”
ЕООД
„ИВА АГРО
КОМЕРС” ООД
„ИВА АГРО
КОМЕРС” ООД
„ИВА АГРО
КОМЕРС” ООД
„ИВА АГРО
КОМЕРС” ООД
„ИВА АГРО
КОМЕРС” ООД
ИВАН
ПЪРВАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН
ПЪРВАНОВ
ИВАНОВ
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
1

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.18

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.19

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.29

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.30

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.38

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.49

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.54

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.62

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.67

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.78

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.105.92

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.123.29

М-2851/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.89.2

М-2850/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.89.5

М-2850/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.89.14

М-2850/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.89.16

М-2850/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.89.17

М-2850/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Джулюница

20835.89.29

М-2850/29.09.2021 г.

ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ЕТ „ТЕРА-80ИВАН ДОНЧЕВ”
ИВАН
ЙОРДАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН
ЙОРДАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН
ЙОРДАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН
ЙОРДАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН
ЙОРДАНОВ
ИВАНОВ
ИВАН
ЙОРДАНОВ
ИВАНОВ

II. След заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на
която са сключени договорите за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
землището на с. Джулюница, общ. Лясковец за годината и размера на средното
годишно рентно плащане за землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, следва да
бъде сключен договор за наем за едногодишно ползване на гореизброените имоти
от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община
Лясковец (www.lyaskovets.bg), да се постави на таблото за обяви в сградата на
Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул.
„Манастирска“ № 1.
2

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица
и заинтересовани лица - за сведение и изпълнение.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрист:
Гергана Кирилова
Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС”
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 243 / 16.02.2022 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 10 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка постъпили
в общинска администрация на Община Лясковец заявления за предоставяне на
имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец на ползвателите
на имоти в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
I. Предоставям правото на ползване върху имоти или част от имоти, които
попадат в масивите за ползване от ползвателите в землището на с. Добри дял, общ.
Лясковец, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2021/2022
г., както следва:
Молба по чл. 37в,
ал. 10 от ЗСПЗЗ
вх. №

Община

Землище

Имот с
идентификатор

Лясковец

с. Добри дял

21453.129.11

M-3187/26.10.2021 г.

ЕТ „ЕПЪЛ - КИРИЛ
КИРОВ”

Лясковец

с. Добри дял

21453.56.21

М-3186/26.10.2021 г.

РОСЕН ГЕОРГИЕВ
ИВАНОВ

Лясковец

с. Добри дял

21453.184.300

Лясковец

с. Добри дял

21453.84.303

Заявител

М-3186/26.10.2021 г.

РОСЕН ГЕОРГИЕВ
ИВАНОВ

М-3185/26.10.2021 г.

НИКОЛА ЕНЧЕВ
НИКОЛОВ

II. След заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на
която са сключени договорите за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
землището на с. Добри дял, общ. Лясковец за годината и размера на средното
годишно рентно плащане за землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, следва да
1

бъде сключен договор за наем за едногодишно ползване на гореизброените имоти
от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община
Лясковец (www.lyaskovets.bg) и да се постави на таблото за обяви в сградата на
Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул.
„Манастирска“ № 1.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица
и заинтересовани лица - за сведение и изпълнение.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрист:
Гергана Кирилова

Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС”

2

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 246 / 16.02.2021 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 10 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка постъпили
в общинска администрация на Община Лясковец заявления за предоставяне на
имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец на ползвателите
на имоти в землището на с. Драгижево, общ. Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
I. Предоставям правото на ползване върху имоти или част от имоти, които
попадат в масивите за ползване от ползвателите в землището на с. Драгижево, общ.
Лясковец, съгласно сключено споразумение за стопанската 2021/2022 г., както
следва:
Молба по чл. 37в, ал.
10 от ЗСПЗЗ
вх. №

Община

Землище

Имот с
идентификатор

Лясковец

с. Драгижево

23217.153.4

М-2640/09.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.233.5

М-2640/09.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.207.1

М-420/16.02.2022 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.223.4

М-2641/09.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.6.7

М-2860/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.6.9

М-2860/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.6.11

М-2860/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.14.2

М-2860/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.14.3

М-2860/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.187.3

М-2860/29.09.2021 г.

Заявител
„АГРОТИМ” ООД
„АГРОТИМ” ООД
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
СТЕФАН
САВОВ
ДИМИТРОВ
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
1

Лясковец

с. Драгижево

23217.5.4

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.5.9

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.16.15

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.16.36

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.16.56

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.16.57

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.126.1

М-2861/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Драгижево

23217.206.5

М-2750/21.09.2021 г.

ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ
СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР
СИМЕОНОВ
КОСТАДИНОВ

II. След заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на
която са сключени договорите за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
землището на с. Драгижево, общ. Лясковец за годината и размера на средното
годишно рентно плащане за землището на с. Драгижево, общ. Лясковец, следва да
бъде сключен договор за наем за едногодишно ползване на гореизброените имоти
от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община
Лясковец (www.lyaskovets.bg), да се постави на таблото за обяви в сградата на
Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул.
„Манастирска“ № 1.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица
и заинтересовани лица - за сведение и изпълнение.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрист:
Гергана Кирилова
Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС”
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 247 / 16.02.2022 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка постъпили в общинска
администрация на Община Лясковец заявления за предоставяне на имоти от общинския
поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец на ползвателите на имоти в землището на с.
Козаревец, общ. Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
I. Предоставям правото на ползване върху имоти или част от имоти, попадащи в
масивите, които попадат в масивите за ползване от ползвателите в землището на с.
Козаревец, общ. Лясковец, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската
2021/2022 г., както следва:
Община

Землище

Имот с
идентификатор

Молба по чл. 37в, ал.
10 от ЗСПЗЗ
вх. №

Заявител

Лясковец

с. Козаревец

37664.105.5

М-419/16.02.2022 г.

ДИМИТЪР
ИВАНОВ
ДИМИТРОВ

II. След заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която
са сключени договорите за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ) в землището на с.
Козаревец, общ. Лясковец за годината и размера на средното годишно рентно плащане за
землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, следва да бъде сключен договор за наем за
едногодишно ползване на гореизброените имоти от общинския поземлен фонд на Община
Лясковец.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Лясковец
(www.lyaskovets.bg), да се постави на таблото за обяви в сградата на Община Лясковец, на
адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Манастирска“ № 1.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица и
заинтересовани лица - за сведение и изпълнение.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрист:
Гергана Кирилова
Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС”

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ЗАПОВЕД
№ 248 / 16.02.2022 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 37в, ал. 10 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка постъпили
в общинска администрация на Община Лясковец заявления за предоставяне на
имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец на ползвателите
на имоти в землището на с. Мерданя, общ. Лясковец,
НАРЕЖДАМ:
I.
Предоставям правото на ползване върху имоти или част от имоти,
които попадат в масивите за ползване от ползвателите в землището на с. Мерданя,
общ. Лясковец, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската
2021/2022 г., както следва:

Община

Землище

Имот с
идентификатор

Молба по чл. 37в,
ал. 10 от ЗСПЗЗ
вх. №

Лясковец

с. Мерданя

47826.41.7

М-2746/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.42.11

М-2746/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.50.6

М-2746/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.50.7

М-2746/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.52.7

М-2746/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.87.13

М-2746/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.54.4

М-2744/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.85.6

М-2745/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.12.4

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.12.6

М-2749/21.09.2021 г.

Заявител
ЙОРДАН СТАНЕВ
ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТАНЕВ
ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТАНЕВ
ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТАНЕВ
ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТАНЕВ
ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТАНЕВ
ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР
СИМЕОНОВ
КОСТАДИНОВ
ПЕТКО
АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЕВ
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
1

Лясковец

с. Мерданя

47826.53.9

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.53.12

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.60.4

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.60.16

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.61.1

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.67.15

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.72.27

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.91.3

М-2749/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.106.1

М-2747/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.113.19

М-2747/21.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.111.10

М-2859/29.09.2021 г.

Лясковец

с. Мерданя

47826.155.42

М-2859/29.09.2021 г.

„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
„АГРОЕКИП-М”
ООД
СТЕФАН САВОВ
ДИМИТРОВ
СТЕФАН САВОВ
ДИМИТРОВ
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД
„СТРЕЛА – 92 АГРА“ ЕООД

II. След заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на
която са сключени договорите за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
землището на с. Мерданя, общ. Лясковец за годината и размера на средното
годишно рентно плащане за землището на с. Мерданя, общ. Лясковец, следва да
бъде сключен договор за наем за едногодишно ползване на гореизброените имоти
от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община
Лясковец (www.lyaskovets.bg), да се постави на таблото за обяви в сградата на
Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул.
„Манастирска“ № 1.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица
и заинтересовани лица - за сведение и изпълнение.
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Съгласувал юрист:
Гергана Кирилова
Изготвил: Надежда Донева – Гл. специалист в Дирекция „БФПИОГС”
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