
Препис! 

  ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
              гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg 

       

    

З А П О В Е Д 

 

№РД-09- 549/ 03.12.2018 г. 

гр.Гулянци. 
 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, Решение №536/23.11.2018 г.  на Общински съвет – Гулянци 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Ползвателите на полски пътища, подали заявление на основание чл.37в, ал.16 

от ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ до Председателя на комисията по чл. 37, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, които са включени в Решение №536/23.11.2018 г.  на Общински съвет – 

Гулянци се задължават в едномесечен срок от издаване на настоящата Заповед да 

внесат по банкова сметка на Община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, 

Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 444200 или на касата в 

Административен център за обслужване на граждани гр. Гулянци сумата за 

определените за ползване полски пътища и да сключат договори за наем за съответната 

стопанска година (2018-2019). 

2. Ползвателите на полски пътища се задължават съгласно чл.29 т.1 от Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Гулянци да внесат такса за сключване на договор за наем в 

размер на 10.00 лева по сметка IBAN BG43SOMB91308436323644   BIC SOMBBGSF 

вид  плащане  448090 – Общинска Банка АД  или на касата в Административен център 

за обслужване на граждани гр. Гулянци. 

Сключването на договори за наем с определените ползватели ще се извърши 

след предоставяне на платежен документ за внесена наемна цена, внесена такса за 

сключване на договор за наем и удостоверение за липса на задължения към Община 

Гулянци. 

Настоящата Заповед да се обяви в сградата на общинска администрация и на 

интернет страницата на Община Гулянци. 

 

Заповедта подлежи на обжалване по ред и в срокове, определени в АПК. 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ……./П/……… 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 

 
НФ/ 
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