
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 имот ПИ№109010 -  общински поземлен фонд по чл.19 от 
ЗСПЗЗ в землището на с. Кръвеник на Общинска служба по земеделие, гр. Севлиево

Уважаеми общински съветници,

С писмо Вх. рег.№ 24.773-(1) от 18.02.2014г. Общинска служба по земеделие, 
гр.Севлиево е поискала предоставяне от Общинския съвет -  гр. Севлиево на имот ПИ №109010, 
м. „Оградата“, по Картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Кръвеник, общ. 
Севлиево - ливада по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗСПЗЗ/.

За същият имот по искане на Петър Иванов Дончев, по представен документ за 
собственост - Нотариален акт № 132, том 1, дело 355/ 31.03.1995г. е извършено идентифициране 
и преки геодезически измервания от фирма ЕТ „ Интерфейс -  П. Казанлъклиев“, гр. София, като 
е изготвена Скица -  проект за ПИ №109021 с площ 1, 035 дка. Поземлен имот ПИ №109021 е 
образуван и изцяло покрива ПИ №109010 с площ 1,186 дка, като разликата в площите остава в 
граничещия от изток на имота съществуващ полски път.

Имотът предмет на иска представлява застроено дворно място със съществуващи стари 
сгради, обитавани и стопанисвани от собствениците преди влизане в сила на Закона за опазване 
на обработваемата земя и пасищата от 01 юли 1973 г., т. е. не представлява земеделска земя. 
Същият имот е владян и се владее от собствениците, без да е внасян в ТКЗС или ДЗС, но при 
изготвяне на Картата на възстановената собственост не е бил идентифициран и е записан за 
временно стопанисване по чл. 19 от ЗСПЗЗ от Община Севлиево.

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, 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 ПИ 
№109010 с площ 1,186 дка, м.“Оградата“ по Картата на възстановената собственост /КВС/ на 
землище с. Кръвеник, общ. Севлиево, обл. Габрово.

Зам, Км ет:..............

КМЕТ;.............
/д-р Иван Иванов/

нт/дг


