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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

1.11. Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 140035 по Картата
за възстановена собственост на с. Шумата, община Севлиево от пасище, мера на
изоставени трайни насаждения

Уважаеми общински съветници,

Община Севлиево е собственик на земеделски имоти с определен начин на трайно 
ползване, някои от които не отговарят на действителното състояние.

Поземлен имот № 140035 с площ 6,514 дка, находящ се в местността „Митовци” в 
землището на с. Шумата, община Севлиево е публична общинска собственост с начин на 
трайно ползване «пасище, мера».

До настоящият момент имота не се ползва по предназначение и към него е проявен 
интерес с цел засаждането му с трайни насаждения, което ще е предпоставка за пълноценното 
му използване.

За целта е необходимо да се извърши промяна на начин на трайно ползване от 
«пасище, мера» в начин на трайно ползване «изоставени трайни насаждения».

Приложената скица-проект № Ф01079/23.04.2014 г. с нанесени граници на площите, за 
които се предвижда промяна в начина на трайно ползване представлява неразделна част от 
Решението на Общинския съвет.

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 само)шравление и местната 
администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
чл.45и, ал.1 и ал.2 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 пасище в изоставени трайни 
насаждения на поземлен имот № 140035 с площ 6,514 дка, V категория, находящ се в 
местност „Митовци” от землището на с. Шумата, актуван с АОС № 4780/13.08.2013 г.

2. Упълномощава Кмета на община Севлиево да поиска отразяване на промяната на 
начина на трайно ползване по реда на чл. 45и, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи.

3. Скицата-проект № Ф01079/23.04.2014 г. с нанесени граници на площите, за които се 
предвижда промяна в начина на трайно ползване е неразделна част от Решението.
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на ипот г: иамер 140035 в зспл и тето  на с ['КМ ТО  0349/, обш. С01МИЕВ0.

Имотът в с о б с тв е н о ст  на:

1. ЗЕМИ ПО ЧА.19 - С. ШУМАТА, Рег. номер 78000 . с. ШУМАТА.

Документ! от г.

[]лаш на ипота: 6.514 дка. Начин на трайно попаванс= Пасище, мера 

П роектен  начин на трайно нопзване= Изостав. тр. нас. на площ от 6.514 дка 

чл.45и, ап .2  от ППЗСПЗЗ.
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