
До
Общински съвет
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.14. Относно: Предоставяне на ПИ № 167009 в землището на с. Горна Росица, община 
Севлиево на Обпщнска служба по земеделие, гр. Севлиево

Уважаеми общински съветници,

С писмо с вх. № 24.773-(1) от 18.02.20143г. Обпщнска служба по земеделие, гр. Севлиево 
е поискала предоставяне от Общински Съвет -  Севлиево на ПИ № 167009 с начин на трайно 
ползване -  храсти по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗСПЗЗ/ по Картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Горна Росица с площ 
9.202 дка. Приложена е скица -  проект, № Ф02484/17.12.2013г. -  имот № 000088 с площ 
1,000дка и начин на трайно ползване -  друга селищна територия.

Имотът предмет на иска представлява застроено дворно място, извън границите на 
действащия регулационен план на с. Горна Росица, ведно с построената през 1926г. мелница. 
Този недвижим имот е бил национализиран през 1947г. по Закона за национализацията от 
наследодателя Цоньо Христов Бръчев. Съгласно нотариален акт № 116, том 3, дело 1336 от 
08.12.1993г. за собственици на имота са признати - Цоньо Цонев Бръчев и Надежда Цонева 
Станчева. Съгласно чл. 15, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ -  земи, които не са били внесени в ТКЗС или ДЗС 
се възстановяват на собствениците им.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет - Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.15, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Общинския съвет -  Севлиево:

Предоставя на Общинска служба по земеделие, гр. Севлиево поземлен имот №167009 с 
площ 9,202 дка в землището на с. Горна Росица, община Севлиево, с начин на трайно ползване - 
храсти по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи .

С ьш , Зап,
Зам. Кмет:. . . . .

Калина Георгиева
КМЕТ:. ...Г.:.....71̂ 7̂

/д-р Иван Иванов/

нт/дг


