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ЗАПОВЕД 
 

№ 688 / 24.03.2021 г. 
гр. Лясковец 

 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с Решение № 3 от Протокол № 1 от 11.03.2021 
г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Лясковец,  

 
ОДОБРЯВАМ: 

 
като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на 

УПИ XXVI – 277, кв. 23 по плана на гр. Лясковец:   
Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) на гр. Лясковец в обхвата на 
УПИ XXVI – 277, кв. 23, с който се променя предназначението на имота в имот за 
нежилищна дейност - „за обществено обслужване (Оо)“ при условията на чл. 17, ал. 2, т. 3 
от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони със следните устройствени показатели: височина на 
застрояване до 10 м., начин на разполагане – свободно, максимална плътност на застрояване 
Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална 
озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, като се запазва установената 
зона Жм за квартала и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на 
територията, съгласно графичната съставка, приложена към преписката и неразделна част 
към настоящата заповед.  
 

На основание чл. 150, ал. 8, по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, настоящата заповед да 
се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

 
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред 

Административен съд – гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен 
срок от съобщаването й на заинтересованите лица. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
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