РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделиет0, храните и горите
Областна дирекция'3емеделие"-Велико Търново
Обцинска служба по земеделие -Свищов
Изх-NрРД-О5-Э/"С
Дата] lЗ.06.20I7 г.

до

КМЕТА ЕА ОБЩИНА СВИЩОВ

гр.свищов
относно

ВаIп из

'l7

08-00-625/12

r

приложено Вп изпращаме 1 бр, решения за възстаЕовяваце правото на собствеяост на
земи в съществ}ва.щ ErIя възсT-dliовtlми старп ре:I,,IIIи гравици в землището па гр, Свищов,
обц Свищов, яа oclloBaltйe вr.l8ж,

мl

от IlПЗСПЗЗ за TePиTopEIl по ý4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за

м."НЕНоВА ШАТРА" п 3 бр. решепия за възстаЕовяваЕе правото Еа собствеЕост Еа земи в
съществ}ващл иJш възстановЕмп старц реatляи Фдrици в земrшщЕго Еа гр, Свищов,
общ.Св1,щов, яа осЕомЕие чл.l8rк, ал,I от IIПЗСПЗЗ за територяи по ý4 от ПЗР ва зспЗз за
м,"!ЕРМЕН ЩЕРЕ".
За M."PABHEL|", M,'IIIATPATA-I' м."ШIАТРАТА-2", м."ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ",
,,УСТИЕТО",

и

м."IIАВЛОJI!UIТА" няма даЕЕд

За м, ,,ДЕРВЕНТА", м-

за тезп местностtr,

"КАВАКА, м, "РАВttА ГОРА"

I{

м. "

IGВЖ

дalвни за решеяпя за възстмовямве прzвою ва собственост Еа земя

.ЩЮЗЛЮ" tlяма

в съцествращи или

възстirвовимя сmри реti,'Iви граяццп в землицето Еа гр, Свищов, общ,Свящов, яа осЕовмие
чл,l8ж, ап,1 от ПпзСпЗЗ за

ý4 от

ПЗР на ЗСПЗЗ

Емел Меrяед
Начаlнчк

на Общ
а

вглг

ID свпщов j]i().

с

1rщ ов

\l ,тоrор]\IlLlапоDпч'\!], г. i ]59)6]]l/607]6 Фмс (-,]aq)6]11607з9е-mаl0!7зýцФ!.ig

оБщ.rнскА служвА
ар

. свtдов

по

зЕldЕдЕ.llиЕ

ЕкАттв 65?66

Общllrа СВIЩОВ
обласЕ вЕликотьРновсм

РЕшЕниЕ

1

о

No 00602

€ъзс!ЕtцобАбаяе врабово Еа собсDбеЕосп raa земr 6
ъцесm€увацu uдч бъзсIlll8обчtlц с!rарч реалraч ераЕttцч
€ зеиrrчqеmо ца epag СвIщов

у
свй

Дrrес, 05,11,2008 е,, Общчнсkаmа слуrkба no земеgелче о ер

сВИЩов, обuluна сВиЩоВ, обласп] ВЕпикотЬРноВскА
нАчАлник

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

члЕноВЕ:
1, Ася мАриновА

е

съсmаеi

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

2.

}LАрия АнковА

kamo разелеgа препцсkаmа no заqбленце BX.No 00602 оm 1З,02.1992
е. u преqсmаеенчmе nucMeнLr gоkазал\елсmва оm ЕлиСАВЕТА хРиСТовА
ТОПАЛОВА за възсmаноеqоане npaeomo на собсmвеносm на наслеgнчцчmе
на АСЕН НЕДКОВ ТОПАПОВ бчеш rlсumел на

"р/с
обл,
по уgосmооеренче
обц.
за наслеgЕчцч
No МОЛ-Д, на оснобанuе чл,14. ал,1, m,З ЗСПЗЗ, чл, чл. 18lr, ал,1,
18з, ал.1 оm ППЗСПЗЗ ч проmоkолч No СВ-07 оm 05.02.1996 е. no
чл,l8а, No ._... оm
е_ по чл_lВg ч No ..... оm
а, по чл.18е оm ппзсПзЗ,
.

рЕши
ВЪЗСТАЯОВЯВА ПРАВОТО ItA СОБСТВЕНОСТ
raаслеgгraццчпе ца АСЕН НЕДКОВ ТОПМОВ в съцесmвувацц
(възспацовчrdц) cDaplr реалrrч еравrцlч ва сдеgнчпе чr{оtцч:

на

1, Лозе

оm 1.500
s mерен по параuраф
прu аравчцч (съсеgч )

gka (еguн gka ч
4 на epag

пеmсmоmuн k€.M) , нахоgqчl се
СВИЩОВ е месmносmmа НЕНОВА ПАТРД,

:

заябен с nopegeн Nolom заqбленчеmо u усmано€ен с
тпс ko},{ucuc сПиСЪк 6 мlвб

Проmоkол

оm

2. Лозе оm 0.500 gka (нула gka ч пеmсmоmчн ke.M) , нахоqсщ се
о mерен no параараф 4 на apag СВИЩОВ б меспrносmmа ПАПАЗА, прч
еранчцu (съсеqu

)

:

заqвен с nopegeн Nо2оm заселенuеmо u усmаноеен
ТПС kомчсчс списЪк 6 мlвб
з.

параараф
(съсеgц )

с

Проmоkол оm

Huaa оm 5,000 qka (nem gka)| Haxoqqщ се б mepeн по
4 на epag СВИЩОВ е месmносlппа ПУНАР БОДЛАР, прu аранuцu

засеен с nopegeн NоЗоm засвлецчеmо ц усmаноеен с Проmоkол
тпс ko!(ucuo СписЪк 6 1,ъ18 6
4.

параераф

Huea

4на

оm

оm

(шесm gka), нахоgrqц се б mерен по
6. 000 gka
apag свищов €
месmноспimа ПА]lАЗА, npu еранuцч

сmр.2 kъьd рецецче tj[o 00602,/05.11.2008 е. по чл.18*,ал.1 од ппзспз3
наОВШlНСКА СЛУХВА ПО 3ЕМВДЕrИЕ ар. СВrЩОВ, обqчяа СВIЩОВ
(

съсеqч

)i

заqеен с nopegeн No 4 оm засбленuеmо u усmавоеен
ТПС KOMUCUC СПИСЪК 6 ]ф186

с

Huea оm 5.000 gka (пеm gka), нахоgсц се
параараф 4 на apag СВИЩОВ е месfirноспппа ПУНАР БОАЛАР,

5.

(съсеgu)

Проmоkол

оm

€ mерен по
прч аранuцu

:

заяеен с

nopegeн

No 5 оm заселенчеmо u ycmaнoeeн с Проmоkол

тпс koмucuq списъК 6

ф186

оm

ВЪtsСТАНОВЯВАНЕТО на пра€оmо на собсmоеносm еър]q1 uмоmumе
разполоr{енч е mерll-пlорчч по параераф 4 ПЗР на ЗСПЗЗ це се uзвърчru
прu услобuяmа на чл,28 ППЗСПЗЗ kamo uмоIпнumе аранuцu це се
опреgеляп sъз осноеа на елезлuс е сuла план на ноsообразусаЕчmе
uмоmu по чл.28, ал,9 ППЗСПЗЗ,
Peureнuemo мо*е ga се обrl(aлба чрез ОСЗ npeg pauoнHuq
съg е 14 qHeBeH cpok оm съобщенuеmо.

Забелеr&а: За uзgа€ане на kовсmаmчееЕ ноmарuален аkп ч сqелku със
земеgелсkч uмom е необхоqчма сkчца с mочнumе размерu на uMoma,
.&l

нАчАлник
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК

члЕн
1

ч

J.

о

2

Ед

2ц-s
са и

0в

\4

ов!ч,lпсм слI.jквд по зЕ Ешлив
ар . свrщов

вмттв

65? 66

Обqшrа СВIЩОВ
обдасд вЕликотьРновсКЬ

J
о
204

РЕшЕниЕ

в

No 0095

пра€одо
lla собсDееЕосtц на зеldц в
За €ъзсванобяваяе
СъqеСВбУбаЦu uЛu ОъЗСtlliulОбЦ!,iЦ cllapu РеалJJu аРаrrццu
€ зеrrrrчqе]mо Еа epag свIщов

Днес, 05_12_2002 а., Обцчнсkаmа слуj{ба no зеrrеgелче
СВИЩОВ, обчruна СВИЩОВ, обласm ВЕЛИКОТЪРНОВСКД € съсmае:

е

ар

НАЧАПНИК
члЕноВЕ:

: ЕМЕЛ МЕХМЕД
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК: ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

. мАрия АнковА
kamo разалеgа npenuckama no заqаленuе o){.No 00095 оп 24,09.1991
е, u преqсmабенumе пuсt{енч gоkазаmелсmоа оm АТАНАС ПЕТРов
АТАfiАСОВ за възсmанооqоане правоmо на собсmбеносm на наслеgнцццmе
на АТАНАС ИВАНОВ ГАРИБОВ бчеш irumел ва ер/с
no ygocmoeepeнuq за наслеqцчцu
общ,
обл.
NoNo 441, 417, ца ocнoeaнue чл.14. ал,1. m.з зсПзз, чл, чл, 18)k,
ал.1, 18з, ал.1 оп ППЗСПЗЗ ч проmоkолч No СВ 07 om 05.02.1,996 е.
no чл,l8а, No ..... оm
е. no чл.l8q ч No ..... оm
,
е. no чл.lВе оm ППЗСПЗЗ,
Р Е ш и:
1. Ася мАриновА

2

.

ВЪЗСТАЯОВЯВА ПРАВОТО ЕА СОВСТВЕНОСТ

Еа

васле(D{uчurtrе rда ATAltAc ИВАНОВ ГАРИВОВ в съцесвоуваqч
( възсшаraо€rrraч
) сDарч реалжt ерацrrчч Еа сде9гrrчrое чмоmч:

1_

нч€а

оm 4 _ 000
параараф
прч ераЕчцч (съсеqч )

се б mереЕ по

gka (чеmuрu qka). urecma kameaopuq, нахоgящ
4 на apaq СВИЩОВ о месmноспrmа ДЕРМЕН ДЕРЕ,

:

с
заqоен
ДЕКЛАРАЦИЯ

Nоз

nopeqeH

том2 стр з8

оm засбленчеmо u усmанобен с

2. лозе оm 1,200 qka {еgчн qka u gеесmа ke_rr) ,
kаmееорчс, нахоgящ се € mepeн по параераф 4 на epag
месmносIтцпа ЮМЕРОВД БАХЧА, npu аранuцu (съсеqч) ;
заяаен с nopegeн No

дЕклАрАлия том2 стр. з8

7

Друеч

чеmвърmа
сВищов 6

оm заqеленuеmо u усmанобен с

Друаu

З. HuBa оm 1.000 gka (eguн gka), шесmа kameaopuq, нахоgсц се
е землlrцеmо на apag СВИЩОВ е месmносп]mа СТЪКЛЕН, npu еранчцч
(съсеqu )
изток-дЕрЕ, зАIlАд път, сЕвЕр н-ци нА }аАрин ив. гАриБов, юг гЕнчо
:

КОСТ , ПЕТКОВ

засоен с пореgен No

дЕкr,Iдрдлия том2 стр

_

з 8

14

оm засбленчеmо u усmанобен с

възстАновявАнЕТО на праеоmо на собсmееносm бърrq1
разполоi(енu е mершпорuч по параераф 4 Пзр на Зспзз ще се

Друеч

L]моmчmе
ll з €ърr.rrч

реrцеrrче No 0095/05.12.2002 е по чл.18*, ал.1 oto ППЗСПЗЗ
ваОВЩJНСКД СЛУХВА ПО ЗЕШЕДЕЛИЕ ер. СВIЩОВ, обqч].а СВИЦОВ

сDр.2 kы{

прu

услоечяпа на чл.28 ппЗСпЗЗ kamo uмопнчmе аранuцu rце се
опреgелqm еъз осноба на елезлчq е счла план на нобообразуеанumе
uмоmч no чл.28, ал_9 ППЗСпЗЗ,
Решенчеmо rdor(e ga се о6r(aлба
оm съобщенuеmо

съq о 14 gнeeeн cpok

чрез ОСЗ npeq рачоннuя
_

Забелёrkkа: За uзqаеане на koнcmamuбeH ноmарчален akln u сgелkч със
земеgелсkч uмоm е необхоgчма сkuца с mочнr'rmе размерu на uмoma.

л

нАчАлник

ч

ЗАМЕСТНИК-НАЧ

члЕновЕ

\

1

rц 0 в

овщ,пlскд слухвА по зЕмЕдЕлиЕ
zр . свIщов

ЕкАттв 65766

Обqчна СВ!ЩОВ
обпасп вЕликотъРновсКА

о
8и

РЕшЕниЕ

No 0049

За бъзспавовя€ане
пра€опо
на собспбеЕосIп ва зеt{ч Gi
съцесmбубацц цлч възсдlitво€llldll
спrарч реалIJч еравчцlr
6 зенлццедо ва epag Свrщов

Днес, 05.12.2002

СВИЩОВ, общuна СВИЩОВ,

е

., Обцuнсkаmа слу*6а no земеqелuе
обласm вЕликотъРновскА е съсmаs:

б

зр

НАЧАЛНИК
ч/lЕноВЕ:

: ЕМЕЛ МЕХМЕД
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК| ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

1. Ася },1АриновА

2, мАрия АнковА
kamo разелеgа препчсkаmа no заяеленuе ex,No 00049 о!п 06,09.1991
е, u преgсmаеенчmе nucмeнu gоkазаmелсmеа оm ЕВгянА АсЕноВА
ХАЛАЧЕВА за бъзсmаноесеане праеоmо на собсmбеносm на наслеlJнuцumе
на рАЙнА кировА хАлАчЕвА бuеrц йumел }ra ерlс
обл.
no ygocmoeepeEr.]c за наслеqнuцu
обц.
NoNo 06177, 111 02,95, на ocнoeaнue чл,14, ал,1, m.З ЗСПЗЗ, чл.
чл, 18r(, ал,1, 18з, ал,1 оm ППЗСПЗЗ u проmоkолu No СВ 07 оm
05.02.]-996 е_ по чл.18а, No
., оm
е. no чл.l8g u
No . . _ _ . оm
а, no чл,l8е оm ППзсПЗЗ,
,

рЕши
ВЪЗСТАНОВЯВА ПРАВОТО НА СОВСТВЕНОСТ

ца васлеgцчччле на рАliЕА мровА ]tАrlАчЕвА о съцёспвубаqlr
възсmаво€ч.rач ) cцirpu реадaч араJrччч ва сде9.llчцlе rдlопч:
1. HLl6a оm 2.000 gka iqea gka) , нахоgqщ се е перен по
параераф 4 на epag СВИЩОВ € местпноспrmа дЕр}шн дЕрЕ, прч аранuцч
(

(съсеgu)

:

заqоен с nopegeн No 2

ТПС koмucuq сП_з м602
2. Лозе
параараф 4на
(съсеgч)

om

2_

apaq

оm заq€ленuеmо

000 qka

(gea gka)l

СВИЩОВ в

u усmаноеен с

Проmоkол оm

нахоgсц се

6 mерен по
прч аранuцч

месmноспtпа СТЪКЛЕН,

заqбен с nopegeн No З оm заяоленuеmо u усmановен
ТПс kомuсuq Сп. З м602

с

Проmоkол

оm

възстАловявАI]Ето Еа пра€оmо
на собсmееносm еърху uмоmшпе
разполоrrенLr е meprxnopuu no параераф 4 ПЗР на ЗСПЗЗ це се цзбърurч
npu услобuя]па на чл,28 ППЗСПЗЗ kamo uмоmнчmе еранuцu це се
опреqеляп аъз осноаа на елезлuq е счла план ца нобообразуеанцmе
uмоmu no чл.2В. ал.9 IПЗСIIЗЗ.
Решенчеmо Morre ga се обirалеа чрез ОСЗ npeg раOоннuq
съg е 14-gне€ен cpok оm съобU]енчеmо,

сФр.2 kы,t решецце Nо 0049/05.L2.2002 е. по \I'r.18*,ал.1 оm ППЗСПЗЗ
ваОВЩrНСNА СЛУБА ПО ЗВItЩДЕ.IrИЕ ер. СВrЩОВ, обqчяа СВrЩОВ
Забеле)kkа: За uзQIабане на koнcmamuвeH ноmарчален akm u сgелkч със
земеqелсku uмоm е необхоgчма сkuца с mочнчmе размерu на чмоmа .
нАчАлник
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК

члЕновЕ
1

о
20l_3

с 8 щ о6

1

овщнскд слухвд по звlrвIЕ]мЕ
ер

.

свrщов

ЕкАттЕ 65766

Обцчца СВIДОВ
обласm вЕtlикотьрновскА

J
о

РЕшЕниЕ

No 00993

За бъзспаЕовяоаЕе прабово на собсDбеЕосm на зеr.п в
съqеспбувацч rrrru оъзсаааобч!lц clд€rpu реалхч ера!Jццч
6 землчqепо Еа epag свrщов
Днес, 05,11.2008

а,,

Обцчвсkаmа слуrrба по земеgелuе
б съспаеj

СВИЩОВ, обUruна СВИЦОВ. обласm ВЕЛИКОТЬРНОВСКД

нАчАлник
члЕноВЕ

1. Ася

ЗАМЕСТНИК_НАЧАЛНИК

s

ар

ЕМЕЛ МЕХМЕД
ВЕНЦИСЛАВ ГУТЕВ

:

}trАриновА

2

_ мАрия АнковА

kamo разалеqа npenuckama по засбленче ex,No 0099З оm 08.04.1992
е. ч преqсmаеенчmе пuсменu gоkазаmелсmеа оm ЗдрАвко Борисов
ГАРИБОВ за еъзсmаное.яеане прабоmо на собсmееносm на наслеgн!]цчпе
на МАРИН ИВАНОВ ГАРИВОв бчсш rkцmел на ерlс ,

обц,
обл,
no уgосmо€еренчq за наслесJнчцч
Д, 416, на ocнoeaнue чл.14. ал,1. m,З ЗСПЗЗ, чл. чл. 18lt
ал.1, 1Вз, ал.1 оm ППЗСПЗЗ ч проmоkолu No СВ-0? оm 05.02.1996 е,
no чл.lВе, No ..... оm
е, по чл,l8g u No ..... оm
.
е. no чл.lВе om ппЗсПЗЗ.
NoNo МОЛ

рЕши
ВЪЭСТМОВЯВА ПРАВОТО ЕА СОВСТВЕНОСТ

ца васлеg'lдчцrшrе ца мАРин ивАнОЕ гАРивов € съцесDбубацч
(€ъзсDанобчraч) cttlapu реад{ч еранчцч ва слеgraчmе utaotttu:
1. Нчва оm 2.800 qka (qea qka u осемсmоmчн k6.M) . Haxogcu] се
о mерен no параараф 4 на epag СВИЩОВ е месmносmmа ДЕРМЕН ДЕРЕ.
прu epaнuutl (съсеqu )
:

заАаен с nopeqeв No 1 оm заяеленuеmо u усmаноеен с Друеu ДЕКЛ.Н.З
и. том9 стр,1?6
2. Huea оm 5 000 gka (пеm gka), нахоqqщ се 6 mерев no
параараф 4 ва epag СВИЩОВ е месmносlшпа ДЕРМЕН ДЕРЕ, прч аранuцч
(съсеqu)

:

заqеен с nopegeн
/1922г.

м2]

з.

параараф
(съсеqu )

No

5 оm заqеленuеmо u усmаноsен с Ноmарuален

Huea оm 6 000 qka
4 на apag СВИЩОВ е

{шесm qka). нахоgсц се е mерен по
месmносmmа ДЕРмЕн ДЕРЕ, прч еранчцч

засеен с nopegeн No б оm заqбленuеmо u усmаноеен с Ноmарчален

N2,7 /

1922г

akm

akm

,

4_ HuBa оm 0,8З0 gka (нула gka
Еахоqqщ се б mереЕ по параараф

u осемсmоmчн u mрugесеm ke,M)
4 на epaq СВИЩОВ в местмосmmа

спр.2 kы{ реЕецrrе No 0099З/05-11-2008 е. по чл.18*,ал.1 оп
наОВЩДlСКА СЛУХВА ПО ЗВ1,IЕ,ДЕ/lИЕ ар

ДЕРМЕН ДЕРЕ.

.

СВlЩОВ, общrяа

ППЗСП33

СВr!ПlОВ

npu ераr{чuч (съсеqч)

заяоен с пореgен No ?
от 29.04,19зlг-

оm заq€ленuеmо

ч усmанобен с Д)уеu

ДОГОВОР

ВЪЗСТАНОВЯВА}tЕТО на прабоmо на собсm€еносm €ърху r.lмomume
разполоri{енч € mepumopuu по параераф 4 IIЗР Еа ЗСПЗЗ ще се чзеърrцu

прч услоеuсmа на чл,28 ППЗСПЗЗ kamo uмоmнцmе еранuцu ще се
опреqеляп еъз осноеа на елезлuя а счла план на ное ообра зуе aнu]ne
uMomu no чл,28, ал,9 ППЗСПЗЗ.
Реценuеmо мо*е qa се об леа чрез ОСЗ npeg paooнHuc
съq е 14 gнeeeн cpok оm съобщенчеmо.
Забелеrkkа | За uзgrаеане на kонсmаmuбеЕ ноmарuален akm u сgелku със
земеgелсku rlмom е необхо9uма сkuца с mочнumе размерч на uмoma,
',4

нАчАпник
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

члЕновЕ

J.

n,J

1

204,8
С8 и

оо

i

