
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Обпщна Севлиево

1.6. Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по 
земеделие

Уважаеми общински съветници,

В общинската администрация са постъпили искания от Обпщнската служба по 
земеделие с изходящи номера РД-03-517/17.02.2014г. и РД-03-518/17.02.2014г., за 
предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд, за установяване на границите на 
земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за 
признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими 
стари реални граници за следните имоти:

- Имоти №№ 100008 -  използвана ливада с площ 5,064 дка; 100014 -  полска култура с 
площ 1,721 дка; 100006 -  използвана ливада с площ 3,150 дка; 131004 -  полска култура с 
площ 9,918 дка, находящи се в землището на с. Млечево, община Севлиево.

- Имот №168015 -  овощна градина с площ 4,423 дка, находящ се в землището на 
с.Стоките, община Севлиево.

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, във връзка чл. 45ж от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общинския съвет- 
Севлиево предоставя на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево за установяване 
границите на земеделски имоти, за които е издадено решение за признаване на правото на 
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници 
следните имоти:

- Имоти №№ 100008 -  използвана ливада с площ 5,064 дка; 100014 -  полска култура с 
площ 1,721 дка; 100006 -  използвана ливада с площ 3,150 дка; 131004 -  полска култура с 
площ 9,918 дка, находящи се в землището на с. Млечево, община Севлиево.

- Имот №168015 -  овощна градина с площ 4,423 дка, находящ се в землището на 
с.Стоките, община Севлиево.
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