
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

1.12. Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти №186001 и 
№186002 по Картата на възстановена собственост на с. Градница, община 
Севлиево от ниви на трайни насаждения

Уважаеми общински съветници,

Община Севлиево е собственик на поземлени имоти №186001 с площ 10,866 дка с 
АОС № 736/29.08.2001 г. и № 186002 с площ 39,974 дка с АОС №5364/20.05.2014 г. в 
местност "Садината" в землището на с. Градница, община Севлиево.

До настоящият момент същите не се ползват по предназначение и към тях е проявен 
интерес с цел засаждането им с трайни насаждения, което ще е предпоставка за пълноценното 
им използване.

За целта е необходимо да се извърши промяна на начин на трайно ползване от "нива" в 
начин на трайно ползване "трайни насаждения".

Предвид гореизложеното предлагам на Общински 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 чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общинския съвет -  Севлиево:

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „ниви” в „трайни 
насаждения” на поземлен имот № 186001 с площ 10,866 дка, V категория, актуван с АОС 
№736/29.08.2001 г. и имот № 186002 с площ 39,974 дка, V категория, актуван с АОС 
№5364/20.05.2014 г., находяпщ се в местност „Садината”, в землището на с. Градница, 
община Севлиево.

2. Упълномощава Кмета на община Севлиево да поиска отразяване на промяната на 
начина на трайно ползване по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи при условията и реда на Наредба № 49 от 
2004 г. за поддържане на картата за възстановената собственост.

/д-р Иван Иванов/

тп/ии


