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РЕШЕНИЕ № 562 
по протокол № 24 от 28.09.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

   
 

ОТНОСНО:    Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 
83510.669.440 по кадастралната карта на гр. Шумен на 
основание чл. 35 от ЗОС  

 
 

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 

 1. Допълва в  приетата с Решение № 379 от 26.01.2017 г. на Общински съвет- 
Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2017 г., раздел ІІІ, позиция Б – имоти, които Община Шумен има намерение да 
продаде: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.669.440 по кадастралната 
карта на гр. Шумен с площ 392 кв.м., съответстващ на УПИ XLIV - 
"Производствени и складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 367 по 
действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 4959/2017 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС да се 
продаде чрез публичен търг ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.669.440 по 
кадастралната карта на гр. Шумен с площ 392 кв.м., съответстващ на УПИ XLIV - 
"Производствени и складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 367 по 
действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 4959/2017 г. с начална тръжна цена         
31 360.00 лв. /тридесет и една хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС, като 
тръжната документация и договорът за продажба да бъдат изготвени съобразно 
наложените тежести за имота.  

3. Възлага на кмета на община Шумен да проведе търга и сключи договор за 
продажба. Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и 
такси, да се извърши в четиринадесет дневен срок от получаване на уведомлението 
за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувач.  
 
 

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


