РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "3емеделие"-Велико Търново
0б щи нска служба по земеделие -Свищов

ffi
Изх,Ns РД-05-2З7

Дата:05,05,20I7 г

до

КМЕТЛ ЕА ОБЩЛ

гр.свиtrIов

оТЕосяо:

Вд.Е

вIJt

СВИЩОВ

24_00_1й105.05.2017 г

ПриложеЕо Ви изпращаме 7 бр. решеяия за възстановявме правото на собстъеност на
земй в съществращи или възстаЕовЕми стари реаJIци граяици в зеIr]-шщето на гр. Свицов.

общ,свищов, па осЕовапие .r,I.18ж, aJ],l от

ппзспЗЗ

за м,"ДРАчЕВо

БЪР!о" и

м,'',ЩЯ,Що

IIЕтковА чЕшмА,,

М,'РАВНЕЦ', м."lIЬТРАТА-1", м."ВОДНИЧАРСКИ !ОЛ" и м,"ПАВЛОЛИJIТД"
ElIMa дarцви за тезй местности.

Емел Меtirед

о

тдосз
Ф сл,шов

5150

}l .,тоrорt'иlанояпч',Y!]

Tetr

(-]59)6jliбо?16.Фе. (-j59)]5_1Irбi]j]9.ma,l q9r:,] g-зt!tз

овщrнскд служБд по зЕldЕдЕлиЕ
СВIЩОВ

"р.
вмттЕ

65766

ОбцчЕа СВIЩОВ
обласп вЕликотърновскА

РЕшЕниЕ

No св-07

За бъзсmаlrобпеаце прабоrrо на собсдбеЁосп ца эеrdч €
съцесIDоу€ацц uдч бъзсloitllо€ч!пr спарч реалrrц ераЕцчrr
€ зехлчqёDо lra epag свrщов
Днес, 02.0З .199З е. , Обцчнсkаmа слу;kба no земеgелче
СВИЩОВ, общuна СВИЩОВ, обласm ВЕ,rlИКОТЪРНОВСIiА о съсmае i
нАчАлник
ЧЛЕноВЕ

ВАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

в

ар

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

:

2.

1, Ася мАриновА

мАрия АнковА

рЕши
ВЪЗСТАЯОВЯВА ПРДЭОТО НА СОВСТВЕНОСТ
cTAJiKo ttIrJЦEHoB вогдАНОв о съцесmбубацlt
(възсцачобuraц) cErapu реалнч ераrrцчч rra сле9нrлпе чraоmtr:

rra Еасле9вччrrпё Еа

1. Нuба om б,000 gka (шесm gka) ,
параераф 4 на apag СВИЩОВ € Mecmнoclтnna
аранuцu {съсеqrч )

Еахоgсц се € mерен по

ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕПП4А, npu

|

заqоен с nopegeн

Nolom

тПС koмucuq списЪк 6

l,ъ17 9

заqеленuеmо ч усmаноеен

Решенчеmо Morlre сrа се об*алеа
оm съобщенuеmо.

.ъg б 14-g}Ieбeн cpok

с

Проmоkол

оm

чрез ОСЗ npeq pauoнHuq

Забеле)kkа: За чзgабане на kонсmаmчбеЕ ноmарuален аkm u сgелku със
земеqелсkч uмоm е необхоqчма сkчца с mочнumе размерu на чмоmа,
нАчАлник
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК

члЕновЕ:
]

2

овщ,lнскд слуБд по зЕl[ЕдмиЕ
ер . свIщов

ЕкдттЕ 65766

Обччrrа СВ}ЩОВ
обласtо вЕлихотъРновсRА

,!

РЕшЕниЕ

No 00004

За бъзсцавобябаце правоtцо ца собсm€ёЕосд ха зеlаt 6
съцесmбубацu uлu бъзспrаl4обutlц cEirpu реалЕu араЕuцu
в зеr.rr!чцепо raa ера9 свIщов
Днес,05.11.200В е ., Обцuнсkаmа слу*ба по земеgелuе
СВищов, общчна СвИЩоВ, обласm вЕЛИкOТЬрновСКА е
нАчАпник
зАмЕстник-нАчА,lник

е

ер

ЕМЕП МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛДВ ГУТЕВ

члЕноВЕ:
1. Ася мАриновА

2.

}LАрия АнковА

kamo разелеgа препuсkаmа по заябленuе бх.Nо 00004 om 28.08.1991
е, u npegcmaeeвr]me nucl{eнu gоkазаmелсmеа оm НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
за оъзсmаноеqеане npaвomo на собсmбеносm на николА ПЕтров николов

на epag СВИЩОВ, обц. СВИЩОВ, обл,
ЕгН З102081567
'tшпел
ocнoaaнue чл.14, ал.1, m.З ЗСПЗЗ, чл, чл. 18r(,
ВЕЛИКОТЬРНОВСrLД на
ал.1, 18з, ал.1 оm ППЗСПЗЗ u проmоkолu No СВ 07 оm 05,02,1996 е.
е. no чл.lВg u No
оm
по чл.l8е, No ...., om
е. no чл. 18е оm ПпзсПtsз,
рЕши
ВЪЗСТАЯОВЯВА ПРМОТО НА СОВСТВВНОСТ
НИКОЛА ПВТРОВ НИКОЛОВ в съцесmвубацч (€ъзсmацо€ч.мц)
реалJrц араЕцчч ltа сле9нчде чяоmч:

на
1.

на]<оgqщ

Нчsа оm 1,220 qka (еgчн qka u geecma ч qeagecem ke,M) ,
се € mерен по параераф 4 на apaq СВИЩОВ е месmноспllllа

дрАчЕво БЪРДО, прU арdr]чцч /съсеgu\

засеен с nopegeн No 1

ТПс kомuсчс сП.7

2.

нчеа

нахоgqщ се 6
ДРАЧЕВО БЬРДО,

lФЗ 6

i

оm заq€левчеmо

u усmаноеен с Проmоkол

npu аранчцu (съсеgч)

- Лозе оm 0,660 gka
, Haxoqcu] се е mерен

З

oIn

оm 1,140 qka iegruн gka u сmо ч чеmчрugесеm k€.M) ,
mерен по параераф 4 на apag СВИЩОВ а Meclnнocmma
:

засеен с nopegeн No 2 оm заqеленuеmо u ycmaнoee}l с
тпс koмucuя пР.11 сП.7
ke.M)

cloapu

Проmоkол om

qka u ruесmсmоmчн u шесmgесеm
по параараф 4 на epaq СВиЩОв 6

(}ц/ла

месmносmmа ДРАЧЕВО БЪРДО. прч аранчцч (съсеgu )

:

засеен с nopegeв No З оm заАбленuеmо u усmано€ец с Проmоkол
тпс koмucuc ПР, 11 Сп.7

оm

възстАяовявАнЕто на правоmо на собсmбеносп еърху uмоmчmе
разполоitенu е meprxnopuu no параераф 4 Пзр на Зспзз ще се uзоършu
npu услоеuqmа на чл.2в ппзспзз kamo uмоmнumе еранuцu це се

сrцr.2 kъв реDеrJце No 00004/05.11.2008 е. no чл.18*,ал.1 оп ППЭСПЗЗ
ваов!рrнскд слIлхБд по звi{ЕдмиЕ ер. свrщов, обцчва свIщов
опреgелqm оъз осноаа на влезлuя
uмomu no чл,28, ал.9 ппзспзз,

съg е

6

Решенuеmо Morke qa се обrrалва
14-qнeeeн cpok оm съобщенцеmо,

сuла план на нобообразуеанLrmе
чрез ОСЗ npeqr pauoнHuq

Забеле]kkа: За чзgабане на kонсmаmuбен ноmарuален аkm u сqелkч със
зе!{еgелсku uмоm е необхоgu!{а сkчца с mочнumе размерu Еа uмoma,

l

нАчАлник

\

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

члЕновЕ
1

2

ОВЩ{НСКА СЛУЖВА ПО ЗЕМВДЕЛИЕ
ер . св!щов

ЕкАттв 65?66
п!е

Обqчна СВI,ЩОВ
обласm вЕликотъРновсЕiА

irc

РЕшЕниЕ

No0174

Эа възсваr{овяваве правоmо ва собсmвевосп на земц 6
съцесп€у€ацч
члч оъзсtltацо€цlvlч сmарч реалхrr ерацчцч
6 зеt(дцчедо ца epag Свrщов

Днес.05.12.2002 е ., Обцuнсkаmа слуrlrба по земеgелuе
СВИщоВ, обх]uна свиЩоВ, обласm вЕликотърновскА е съсmа€:
нАчАлник
чЛЕноВЕ

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

а

ер

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛДВ ГУТЕВ

2. мАрия АяковА
kamo разелеqа npenuckama по заq€ленuе ex,No 00174 оm 22.10.1991
е - ч преlrсmабенumе nucмeнu qоkазаmелсmва оm иВАIl БЕЛЕЗдРОВ
КАЛМУКОВ за еъзсmановябане npaeomo на собсmееносm на ИВАН
БЕЛЕЗАРОВ КАЛМУКОВ ЕГН 4З01181508 Яiлпел на apag СВИЩОВ, обч],
СВИЦОВ, обл. ВЕЛИКОТЪрнОВСКА на освобанче чл,14, ал,1, m.З ЗСПЗЗ,
чл. чл- 18Я(, ал.1, 18з, ал.1 оm ППЗСПЗЗ u проmоkолu No СВ 07 оm
05,02.1996 е. no чл,18а, No ..... оm
е. по чл.l8q u
No ..... оm
а. по чл.l8е оm ППЗСП3З,
Р Е ш и:
|

1, Ася мАриновА

възстщовявА прАвото Itл совстввност

на ИВАН ВЕtlЕЗАРОВ

КАДЛУКОВ в съцеспбубацrr ( бъзсЕавобtll,tц
сварч реалr{ц ерахчq\r ца слеg,цrrmе чtiопц:

)

1. Нчеа оm 1,850 qka (еgчц gka u осемсmоmчн u пеmgесеm ke,M)
Haxogcu] се е mерен no параараф 4 на epag свищов s месmносmmа
ЮМЕРОВА БД_]{ЧД,

npu ?ранчцч iсъсеgч)

:

засбён с nopegeн No l оm заяеленuеmо ч усmаЕовен
ТПС kor.{ucrrc ДП, ? Мб сл БЕлЕхк-с д , имот

с

Проmоkол

оm

2. нчеа оm 1,080 qka (eguн gka ч ocer,{gecem ke м) , нахоgqщ се
mерен no параараф 4 на epag Свищов е месmносmmа ДРАЧЕВО БЪРДО,
npu аранчцч (съсеgu )
€

:

заяеен с nopegeн No 2 оm заяеленuеmо u усmаноее}a
ТПС kor,{ucuq ДП.7 }Ъб СЛ,БЕЛЕХКД Д,ИМОТ

с

Проmоkол оm

възстАновявАнЕТО на праеоmо на собсmееносm вър>q1 uмomume
разполоr(енu б mерumорuч по параераф 4 Пзр на Зспэз це се чз€ършu
npu условu9lmа на чл,28 ПпЗспЗЗ kamo uмоmншпё
ще се
"ранuцч
опреgел.qlп еъз осноба на елезлчя а сuла план на ноеообра3уоанчmе
uмomu no чл.28, ал,9 ППЗСПЗЭ.
Peureнueno мойе

qa се

съg в 14-grневен cpok оm

об;lсалеа чрез ОСЗ пре!, pauoнHuq
съобU]енчеmо.

ctop.2 kы{ репехче Nо 0L74/05.L2.2002 ё до .дл.18*,ал.1 од ппзспз3
наовшдIскд слУrвА по зЕI.1Е.Елив ар . свrлцов, общлrа свrщов

Забелеrrkа: За uзgаоане на kонсmаmuбен ноmарчален akm u сgелku със
земеgелсku uмоm е необхоguма сkuца с mочншпе размерu на u},{оmа,
нАчАлник
ЗАМЕСТНИК-НАЧАПНИК

члЕновЕ
1

2

ов!ч,tнскл слуЕА по зЕl,{ЕдЕлив
ер . св}щов
ЕкАттв 65766
обqчr.а свr!цов

обласп вЕликотьрновскА

ia

РЕшЕниЕ

No 007з9

3а €ъзсваrlобябахе аравоmо на собспвевосm ца зеi.rц 6
съцёсдву€ацч члч оъзсlriDlоollмl сцарч pearr]Jrr ераrrчцч
€l зеt{лчцеmо ва ара9 свrшlов

Днес, 05.11,2008 а., Общuнсkаmа слуi<ба no земеgелuе
СВИЩОв, общuна СВИЩОВ, обласm вЕ,lИКОтърновСLс € съ.mа6:
члЕноВЕ

нАчАлник
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК

е

ар

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

:

1. Ася мАриновА

2

.

},tАрия -АнковА

kamo разалеgа препчсkаmа по заяоленuе бх,Nо 007З9 оп 24-02.1992
а- u npegcmaвeнume nucмeнu qоkазаmелсmsа оm ВЕРА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА
за €ъзсmаноsаоане праеоmо на собсmsеносm на наслеgнuцrхпе на ДЕнкА
КРЪСТЕВА ПАРИШЕВА бuвчr lоmел на ерlс .
, , ,, обчr,
обл. по ygocmosepeнue за васлеqнUцu No МОЛ Д, на
ocнoaaнue чл.14, ал.1, m.З ЗСПЗЗ, чл. чл. 18Яr, ал,1, 18з, ал.1 оm
ППЗСПЗЗ u проmоkолu No СВ-07 оm 05.02.1996 а, по чл,18е, No .....
оm
е. no чл.l8g ч No ...,. оm
а, no чл.l8е
оm ппЗСпЗЗ,

рЕши
ВЪЗСТАНОВЯВА ПРЛВОТО ЕА СОВСТВВКОСТ
наслеgвчцчдrе
Еа
ца ДЕНКД КРЪСТВВА I1АРИIIВВА € съцеспвувацч
( възсrOавовщ{ц ) ctttapu
реадrц ераratlчч Еа сле9!Iчпе чtiоtдц:
1 . Нчба оm 8 2 0 0 gka (осем gka rr goecma
ke,M) , пеmа
kаmеаорчя, вахоgtящ се в mерен no параераф 4 на epag СВИЩОВ 6
месm]lосmmа ДРАЧВВО БЪРДО, прч еранчцu (съсеgu)
_

:

заqеен с
2 1941г.

nopege}1 No

2. нusа оm

kаmеаорuя, нахоgсц

2

14есmносmmа ДЕРВЕНТА,

1

оm заqеленuеmо

в00

u усmанобен с Друач

ДОГОВОР

gka (gбa gka u осемсmоmчн ke.M), шесmа
е mерен по параераф 4 на epag СВИЩОВ е

се
npu еранuцu (съсеgu )

:

заqеен с nopegeн No 2 оm заявленuеmо u усmано€ен
15 1949г,

с Друеч

ПРОТОКО,'1

вьзстАfiовявАнЕТО на пра€оmО Еа собсmееносm бърху чмоmшпе
разполоЯ(енu с mерцmорuu по параараф 4 ПЗР на ЗСПЗЗ
се uзбърurч
прч услобuяIпа на чл.28 пПзСпЗЗ kamo uмomнume це
аранчцч це се
опреgелсm бъз осноеа на елезлчq б сuла план на новообразуванчmе
uмomu no чл.28, а^.9 ППЗСПЗЗ.
Решенuеmо Morke

ga се обirалба чрез ОСЗ npeg районнuс

съg е 14-gнeeeн cpok оm съобrценчеmо,

сщr.2 kц{ реЕеЕчё Nо 007З9/05-11.2008 е. no чл.18*,ал.1 оD ППЗСПЗЗ
наовщ{IlсRв. слУхвд по 3вмЕдЕrl}rЕ 2р. сВrщов, обцчва свrщов
забеле*kа: За r]зqабане на kонсmаmu€ен ноmарчален akm u сqелku със
земеgелсkч uмоm е необхоgгuма сkuца с mочнrrmе размерu на ч!{оmа.
нАчАпник
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК
ЧЛЕноВЕ:

1. .......\.....,

2

овщlнсм сл].jЕд по зЕмЕдЕлиЕ
ер . свrщов

вкАттв 65766

Обцч!да СВIЩОВ

обласm вВликотьРновскА

г,l9

рЕшЕниЕ

No 00775

За възспавовяване пра€оmо ва собсmбеIJосItl l.a зеrдц в
съцесmбубаqч члч €ъзсдr€tвобчхц
сmарч реалхч араЕчцч
6 зёклчqепю ца epag Свlщов

Днес,05.t1.2008

СВИЩОВ, общчна СВИЩОВ,

члЕНоВЕ:

1, Ася

е

,, Обцчнсkаmа слу*6а по зе}rеqелuе
обласm вЕлиКотЪРноВСКА е съсmаs:

нАчАлник
зАl"{Естник нАчАлник

ер

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛДВ ГУТЕВ

2,

лdАриновА

s

мАрия АнковА

kamo разелеgа препчсkаmа no заqблеЕuе sх.Nо 00?]5 оп 25.02.1992
е, u преqсrпаеенцmе пuсменч gоkазаmелсmsа оm илинкА мирчЕвА ИлиЕвд
за €ъзсmанобябанё праооmо ва собсmееносm tsа наслеqвuцшпе на }1Арин
ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ бusur irчmел на арlс ...
,, обц. ,,,,
обл,
no уgосmоберенuе за наслеgнuцu No 568, на
ocнoeaнue чл,14, ал.1. m,З ЗСПЗЗ, чл_ чл, 18Я(, ал,1, 1Вз, ал,1 оm
ППВСПЗЗ u проmоkолu No СВ-07 оm 05.02_1996 а, по чл.lВе, No ,,,,.
оm
а, по чл_l8g u No ,.. _ оm
u. no чл,l8е
om лпзспзз,

рЕши
ВЪЗСТАЛОВЯВА ПРАВОТО НА СОВСТВЕНОСТ
наслеgнTrцч_пrе ца lltАРин гворгиЕв иrlивв € съцесtпву€ацц
( възсmановч.rdч ) сmарч
реалraч ерацчцч на слеgгцчце цмоDч:

ца

1. Нu€а оm 1,500 qka (eguн gka u пеmсmоmчн kб м) , нахоqящ се
mерен no параераф 4 на epag СВИЩОВ е месп]носптпа ДРАЧЕВО ВЪРДО,
прu еранuцu (съсеgu ) :
е

засбен с пореqен Nоlоm заqалецL]еmо ч усmаноеен с Проmоkол
ТПС KOMUCUC СПИСЪК 6 N52

om

2. HuBa оm З,000 gka (mрu qka) / нахоgqц се е mерен по
параараф 4 на ераqI СВИЩОВ б месmносmтпа ДРАЧЕВО БЬРДО, прu арацчцч
(съсеqч)
|

заqоец с nopegeE Nо2оm засалеЕuеmо u усmаноеен с Проmоkол
тПс koмucuq сПисък 7 фз7

оm

ВЪЗСТАНОВЯВАllЕТО на прабоmо Еа собсmееносm върху uмоmчmе
разполоrlенu б mерчmорuu по параараф 4 ПЗР на ЗСПЗЗ це се чззършч
прч услоечqmа на чл,2В ППЗСПЗЗ kamo uмolтцlume еранuцu це се
опреgелсrп еъз осно€а на елезлuq 6 aчла план на ноsообразуеанumё
u).{оmu no чл,28, ал,9 ППЗСПЗЗ,
Решенчеmо моr(е ga се о6r(aлеа чрез ОСЗ npeg районнчс
съq а 14 gнeeeн cpok оm съобщенuеrпо

сmр.2 kъt. реmеriпrе No 00775/05.11.2008 2- по чл.18*.ал.1 оm ппЗСПЗ3
,{аОВЩ,tНСКА СЛУЖВА ПО ЗЕМЕДВЛИЕ ер. СВIЩОВ. обqчва СВIЩОВ
Забеле)kkа: За цзgIабане на kоь{сmаmчбен ноmарuален akm u сqелku със
земеqелсku uмom е необхоgl]ма сkuца с mочнumе размерu ва uмoma.

2

овщ,lнскА слухвА по зЕмвЕлив
ер . свIщов
ЕкАттЕ 65766
Обцчна СВ!ЩОВ
обласm вЕликотъРновсКА

РЕшЕниЕ

No 00987

3а възсmаЕобя€ане прабоmо на собсtпбеносm ва зеt{ц 6
съцесвбубачч члч бъзсlпarrlобчхч сmарч реалraч ерахчцч
6 зеrdлчtqеmо на epag СвIщов

Днес,05,11.2008 е ., Общчнсkаmа слуi(6а no зеъrеgелче
свИЩоВ, обчrчна СВИщоВ, обласm вЕлИКотъРноВскА е съсmао:

е

ер

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

ЧЛЕНоВЕ:
1, Ася мАриновА

2

_ мАрия АнковА

kаmо разалеgа препчсkаmа no засбленче бх,Nо 00987 оm 06,04,1992
е. ч преgсmабенчmе пuсlrенu gоkазаmелсmва оm ГЕорги и ВлАдимир
лиНЕВИ ГЕОРГИЕВИ за €ъзсmанобqеане прабоmо на собсmвеносm на
ГЕОРГИ И ВЛАДИМИР ЛИНЕВИ ГЕОРГИЕВИ ЕГН 5012161401 iФmел на apag
ТРОЯН, обц. ТРОЯН, абл. ЛОВЕШКА на освобанuе чл_14, ал.1, m.J
ЗСПЗЗ, чл, чл, 18r(, ал.1, 18з, ал.1 оm ППЗСПЗЗ u проmоkолu
оm
а. no
No сВ-07 оm 05.02.1996 а. no .Iл.lВа, No ...,
а. no чл.l8е оm ППЗСПЗЗ,
чл.l8q u No .,.,, оm

рЕlли
ВЪЗСТАНОВЯВА ПРАЗОТО НА СОВСТВЕНОСТ

lJa гворги и влАдr1.1ир линЕви гЕоРгиЕви б съqесI!вубаqч
( възсmФJо€чr.ч
) сttlарч реалr*ц ераrJцчч ва сле9нчmе чI.rопrr:

1- Huea оm 0-400 gka (rryла 9гkа u
се е mерен no параераф 4 на apag
ЬЪРПО, прu аоа

нLцч ,cb-eclu\:

чеmчрчсmоmчн ke. м) , Haxogqщ
е месmноспmа дрАчЕво

СВИЩОВ

заqsен с порёgен No 1 оm засбле$uеmо u усrпаЕобен с Ноmарuален аkл
мз9/1971г.
ВЬЗСТАНОВЯВАЯЕТО на праеоmо на собсmееносm бърr(Y чмоmr-rmе
разполо']tевч е mepumopuu no параераф 4 ПЗР }ra ЗСПЗЗ ще се чзеършu
прч условчяmа на чл.28 ППЗСПЗЗ kатпо uмolтlнurne еранuцч ще се
опреgеляm еъз осноеа на елезлLlq е сuла план на нобообра зуеанumе
чмоmu по чл.28. ал,9 ППЗСПЗЗ,
Решенuеmо мо'lе ga се обl(aлеа чрез ОСЗ преq pauoнHuq
съg е 14-gнебен cpok сm съобrцевчеmо,

Забеле*kаj 3а uзqа€ане на kонсmаmuбен ноmарuален akm u сgелku със
земеgелсku uмоm е необхоguма сkuца с mочнumе размерu
нАчАлник
зА.],1Естник - нАчАлник

члЕновЕ

|

\

сmр.2 kы{ реЕецrrе No 00987/05.11.2008 е. по чл.18*,ал.1 оD ПП3СП3З
цаОВЩ,lНСКД СЛУХВД ПО ЭЕ ЕЕЛИВ ар . СВlЩОВ, обцшда СВИЦОВ
1

(

?,-,

овш.tнскд слуквА по зЕмЕдвlмЕ
2р . свrщов

ЕкАттЕ 65766

Обцчха СВIЩОВ
обласд вЕликотьРновскд

.._r,.:

РЕшЕниЕ

No01073

За бъзсшаrtобя€аве прабоmо ltа собспбевос!r ва зе!aч а
съцесm€убацч члч възс!rавобч!ilц сmарч реаrrхч ераrrццч
в землчце,по ца epag св!щов
Днес, 05.11.2008 ,, Обцuнсkаmа слуЯ(ба по зёrdеgелце в
свицов, общчва СВИцоВ. обласm вЕликотърновскА б съспЕ€:
ЧпЕноВЕ

нАчАпник
ЗАМЕСТНИК НАЧАПНИК

ер

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

|

1, Ася мАриновА

2

_ мАрия АнковА

kamo разалеgа npenL]ckana по заселевuе ox.No 0107З оm 15.05_1992
е, u npegcmaoeнume пчсменч gоkазаmелсmеа оп ХРИСТО ДИМИТРОВ ЦДЛЕВ

за еъзсmановсеане праеоmо на собсmбеЕосm ца наслеgнuцlrmе на
ХРИСТО ВЪЛчЕв ЦАНкОВ И АНГЕЛИНА бчбш i(r.rmел на арlс .
,,,.,, обul.
,,..,,,. обл, по yqocmooepeнue за наслеgнuцu

No 110З, на ocнoeaнue чл,14, ал.1, m.З ЗСПЗЗ, чл. цл. 18r(, ал,1,
18з, ал.1 om ППЗСПЗЭ u проmоkолLl No СВ 07 оm 05,02,1996 е. no
чл.l8а, No ..... оm
е. по чл.lВg u No ,,
оm
е, no чл.lВе оm ппЭсПЗз,

рЕши

ца

ВЪЗСТАНОВЯВА ПРАIlОТО ЕА СОБСТВЕНОСТ

наслеgЕччrrmе ца
съцесtдоубащч ( бъзсmацобч-r,rц

1lмопч

:

христо въrlчЕв цднков и АЯГЕПИНА В
) спарч реадrч еранчцч ца слё9хчце

1. Huea оm 7.000 gka (cege!,{ qka), нахоgqщ се е mерен по
параараф 4йа epag СВИЩОВ б месп]носптпа ДРАЧЕВО БЪРДО, прч еранчцu
( съсеqu
)

заqбен с nopegeн No 1оm заябленцеma u усmано€ен с Друеu ДОГОВОР
ст 04,10,1950г.
rr9 ]е
оm 1.000 gka (еgчн gka), нахоgqщ се б mерец по
параераф 4 на apag СВИЩОВ б меспrноспrmа ДРАЧЕВО БЪРДО, npu аранuцч
( съсеgu ) :

за9оеЕ с nopegeЕ No
ст 04.10.1950г.

2

оm заqаленчеmо u усmанобен

с Друач

Договор

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ва пра€оmо
на собсmееносm еърху uмоmшпе
разполоr(енч е mерчmорчч no параараф 4 ПЗР на ЗСПЗЗ це се uз€ършu
npu услоаuяmа на чл . 2 8 ППЗСПЗЗ kаmо чмогпяumе аранчцu ще се
опреgеляm въз осноеа на елезлчq 6 сuла план на но€ообразуванumе
чмоmu no чл.2В, ал.9 ППЗСПЗЗ,
Решенчеmо Morre

ga се

о6rrалба (rрез ОСЗ npeq рачоннuq

съq е 14 gнe€eн cpok оm съобщенuеmо

сmр.2 kъп. peEexue lj[o 0107з/05.11.2008 е. по чл.18*.ал.1 од ппзспзз
наовщlнскд слУхвд по 3ЕмЕЕrlиЕ 2р. свrщов, о6!qцца свищо9

j За uзgабане на koнcmamuee}l ноmарuалев akft u сgелku със
земеgелсkч uмоm е необхоgчма сkuца с mочнumе размерu на uмоmа,
3абелеr]d<а

нАчАлник
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

\

члЕновЕ
1

2

