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РЕШЕНИЕ № 545 

по протокол № 24 от 28.09.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

   
ОТНОСНО:  Ново обсъждане от Общински съвет Шумен на 

решение №525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. 
относно предоставяне за управление на имоти-
публична общинска собственост на основание чл. 10, 
ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет-Шумен 

 
/с 22 гласа „за”, 2 „против” и 13 „въздържали се”/ 

 
ПОТВЪРЖДАВА решение № 525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на 

Общински съвет Шумен: 
„На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 8, ал. 5 от ЗОС и чл. 10, 

ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общински съвет-Шумен предоставя за управление на: 

1. Кмета на с. Велино имотите общинска собственост на територията на 
кметство с. Велино по Приложения 1.1., 1.2. и 1.3.; 

2. Кмета на с. Градище имотите общинска собственост на територията на 
кметство с. Градище по Приложения 2.1. и 2.2.; 

3. Кмета на с. Дибич имотите общинска собственост на територията на 
кметство с. Дибич по Приложения 3.1., 3.2, 3.3. и 3.4.; 

4. Кмета на с. Ил. Р. Блъсков имотите общинска собственост на 
територията на кметство с. Ил. Р. Блъсков по Приложения  4.1. и 4.2.; 

5. Кмета на с. Новосел имотите общинска собственост на територията на 
кметство с. Новосел по Приложения 5.1., 5.2, 5.3. и 5.4.; 

6. Кмета на с. Средня имотите общинска собственост на територията на 
кметство с. Средня по Приложения 6.1., 6.2. и 6.3.; 

7. Кмета на с. Царев брод имотите общинска собственост на територията 
на кметство с. Царев брод по Приложения 7.1. и 7.2.“ 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /М. Павлова/ 


