Важно съобщение за бившите собственици на земи в местности по §4 в
землището на гр. Сливен, с. Сотиря, с. Николаево, с. Чинтулово, с. Селиминово с.
Гергевец в община Сливен и с. Кортен община Нова Загора
Областният управител на област Сливен съобщава, че в бр. 99 от 12.12.2017 г. на
Държавен вестник са публикувани обявления на Общинска служба по земеделие
Сливен и Общинска служба по земеделие Нова Загора за предстоящо анкетиране на
бивши собственици или техните наследници за земи по § 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи. То ще се извърши във връзка с изработване на
помощни планове и планове на новообразуваните имоти. Уточняването на границите
на имотите на бившите собственици, които разполагат с решения на Поземлена
комисия за посочените местности, ще се извърши на място по график. Обявлението в
Държавен вестник и графикът са изложени в Общинските служби по земеделие и в
съответните кметства.
Дата и час

Населено място

Сборен пункт

22,27,28,29 декември 2017г.
и
2,3,4,5,8,9 януари 2018 г.
от 10:00 до 16:00 ч.
22,27,28,29 декември 2017г.
и
2,3,4,5,8,9 януари 2018 г.
от 10:00 до 16:00 ч.
09.01.2018 г. и 10.01.2018
от 9:00 до 16:00 ч.
09.01.2018 г.
от 10:00 до 12:00 ч.
28.12.2017г. и 29.12.2017 г.
от 9:00 до 16:00 ч.

гр. Сливен, местности
Селището, Гаговец,
Дефилето
с. Сотиря – зем. земи и
кв. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 47,
48, 53 в населеното място

гр.Сливен,
ул. Ген.Драгомиров №4
офис 4
тел. 0889443080
гр.Сливен, бул.
Ст.Стамболов офис ет.2
тел. 0885670583

с. Николаево

Кметство с. Николаево

с. Чинтулово
м. „Оришлика“
с. Селиминово, местности
„Бешеклий“,„Киризлика“,
„Бадемите“
с. Гергевец – м. „Гючмя“

Кметство с. Чинтулово

с. Кортен, местности
„Мечи камък-изток“,
„Мечи камък- запад“,
„Щоките“, „Ценино-запад“

Кметство с. Кортен

09.01.2018 г.
от 13:00 до 15:00 ч.
28.12.2017г. и 29.12.2017 г.
от 9:00 до 16:00 ч.

Кметство с. Селиминово

Кметство с. Гергевец

За въпроси и участие в анкетирането бившите собственици и техните
наследници могат да се обръщат към фирмите-изпълнителки.

За гр. Сливен и с. Сотиря: „ГЕО ЧОНОВ" ООД гр. Русе, ул. Никола Палаузов
№ 8, тел.: 0885670583; 0889443080, е-mail: geochonov@gmail.com .
За с. Николаево, с. Чинтулово, с. Селиминово с. Гергевец в община Сливен
и с. Кортен община Нова Загора: „ИН СИ БИЛД – ТН“ ЕООД гр. Стара Загора, ул.
„Любен Каравелов“ № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 56; тел.: 0888 937560; 0882 021363, e-mail:
in_si_bild@abv.bg.

Земите, за които няма явили се за анкетиране, се предоставят на общината.

