
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД – 14 – 235  

гр. Велико Търново, 06.08.2012 Г. 
 

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/посл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г/ 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
I. Откривам процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или 

ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от 
землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2012/2013 г. 

II. Назначавам комисия в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Петрова Лачева - Димитрова – главен експерт в 
ГД”АР” в Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Светла Христова Каразахова – началник на Общинска служба по 
земеделие – Лясковец; 

2. Кметът на съответното населено място, кметския наместник или 
оправомощено от тях длъжностно лице, както следва по землища: 

- Община Лясковец –  експерт „ОС” – Пепа Спирова Йорданова; 
- Добри дял – кмет – Виолета Енчева Райкова;  
- Козаревец – кмет – Парашкев Стоянов Парашкевов; 
- Мерданя – кмет – Марин Иванов Люцканов; 
- Драгижево – кмет – Цоньо Минчев Трънков; 
- Джулюница – кмет – Тодор Димитров Тодоров; 

 
 

          И РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 
1. Филип Стаханов Ангелов – младши юрисконсулт в ОД „Земеделие” – Велико 

Търново; 
 
          При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместван от 
резервния член. 
                              
                          
 
III. Комисията следва да ръководи сключването на споразумения между собствениците 

и/или ползвателите с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи за 
всяко от землищата на територията на община Лясковец в периода от 05.08.2012 – 
30.08.2012 г. 

IV. Председателят на комисията да изиска от началника на ОСЗ – Лясковец в срок до 
10.08.2012 г. да му предостави на хартиен /по възможност и на магнитен/ носител 
списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ с данни за техните 
собственици и дължимото рентно плащане.  

V. Председателят на комисията да определи мястото, денят и часът за провеждане на 
заседанията, които ще се проведат на територията на всяко землище за всяко от 
които да се съставя протокол съгласно чл. 72 б, ал. 5 от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ППЗСПЗЗ/. 
Заседанията да се оповестяват по начина, определен  в  чл. 72 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ. 



VI. Споразумението следва да съдържа опис на арендуваните или наети земеделски 
земи, описани по масиви и парцели и разпределението им между ползвателите да 
бъде подписано от ползвателите и комисията и да се представи на ОСЗ – Лясковец, 
ОД „Земеделие” – Велико Търново, община Лясковец и на кмета/кметския 
наместник на съответното населено място, за землището на което е постигнато 
такова. 

VII. Когато между собствениците и/или ползвателите не се постигне споразумение, 
комисията да състави проект за служебно разпределение на ползването на земите 
по масиви до 15 септември 2012 г. по реда, указан в чл. 37в, ал. 3 т.1-т.2 от ЗСПЗЗ, 
като проектът на служебно разпределение следва да бъде изготвен по образец, 
одобрен от министъра на земеделието и храните.  

VIII. Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ да определи границите на масивите за 
ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната 
карта) и да изготви карта на масивите за ползване и регистър на имотите, които 
съдържат данни за имотите, заявени за участие в споразумението, и за имотите по 
чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ в срок до 20 август съгласно чл. 72, ал. 6 /предишна 
алинея 5, изм. – ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г./ от ППЗСПЗЗ. 

IX. Комисията да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие” – 
Велико Търново, който да съдържа сключеното споразумение, разпределението на 
масивите за ползване, данните за земите, за които не са сключени договори и не са 
подадени декларации, за техните собственици и дължимото рентно плащане. 
Докладът да се предостави на директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново в 
срок до 30 септември 2012 г. 

X. Настоящата заповед да се обяви на ползвателите на земеделски земи в землищата 
на община Лясковец чрез поставянето й на информационните табла на ОСЗ – 
Лясковец, на община Лясковец и на кметствата на територията на община 
Лясковец, както и на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” – 
Велико Търново. 

 
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и 
изпълнение. 
 
 
ДИРЕКТОР НА  
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  
„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – В. ТЪРНОВО: ………………………… 
                                                            /Йорданка Стефанова/ 
 
 
 
Изготвил:…………..;30.07.2012 г. 

              /мл. юрисконсулт Ф. Ангелов/ 
 
            Съгласувал:…………..;30.07.2012 г. 
              /директор ГДАР П. Стателова/ 

 
 
 
Срещите за Община Лясковец ще се проведат, както следва: 

 
- за гр. Лясковец, с. Драгижево и с. Добри дял  на 10.08.2012 г. от 11.00 ч.  
- за с. Козаревец, с. Мерданя и с. Джулюница на 10.08.212 г. от 14.00 ч.  


