
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 752 

по протокол № 31 от 26.04.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на 
поземлени имоти, засегнати от предстоящото разширение на Гробищния парк на 
гр. Шумен 

 

 

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл. 34, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 4 и ал. 5, 

Общински съвет Шумен одобрява предварителното съгласие, постигнато със собствениците на 
засегнатите от предстоящото разширение на Гробищния парк в гр. Шумен имоти, община Шумен 

да изкупи: 

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.28 по кадастралната карта на               
гр. Шумен, с площ 14,345 дка, цена  в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 25 821.00 

лв. /двадесет  и пет хиляди осемстотин двадесет и един лева/, собственост на „Омега Агро Инвест” 

ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, ЕИК 201304848, с 
управител и представляващ Йорданка Гълбова; 

1.2. 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.29 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 14,345 дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 
3042,00 лв. /три хиляди и четиридесет и два лева/, собственост на Стоян Стоянов, ЕГН …, с 
постоянен адрес …; 

1.3. 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.29 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 14,345 дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 
3042,00 лв. /три хиляди и четиридесет и два лева/, собственост на Жечко Стоянов, ЕГН…; 

1.4. 1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.29 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 14,345 дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 12 

168,00 лв. /дванадесет хиляди сто шестдесет и осем лева/, собственост на Божанка Матева, ЕГН … 

с постоянен адрес …; 

1.5. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.30 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 9,838дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 5902,80 

лв. /пет хиляди деветстотин и два лева и осемдесет ст./, собственост на Мара Милчева, ЕГН …, с 
постоянен адрес гр. …; 



 

1.6. 1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.30 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 9,838дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 2951,30 

лв. /две хиляди деветстотин петдесет и един лева и тридесет ст./, собственост на Иван Григоров, 
ЕГН …, с постоянен адрес …; 

1.7. 1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.30 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 9,838дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 2951,30 

лв. /две хиляди деветстотин петдесет и един лева и тридесет ст./, собственост на Росица Василева, 
ЕГН…; 

1.8 1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.30 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 9,838дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 2951,30 

лв. /две хиляди деветстотин петдесет и един лева и тридесет ст./, собственост на Галина Иванова, 
ЕГН …, с постоянен адрес …; 

1.9. 1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.30 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, целият с площ 9,838дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 2951,30 

лв. /две хиляди деветстотин петдесет и един лева и тридесет ст./, собственост на Снежанка 
Станчева,  ЕГН …; 

1.10. ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.32 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, с площ 7,522 дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 6769,80 лв. 
/шест хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и осемдесет ст./, собственост на Дончо Дончев - 
ЕГН … с постоянен адрес …; 

1.11. ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.48.32 по кадастралната карта 
на гр. Шумен, с площ 7,522 дка, в местност „Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 6769,80 лв. 
/шест хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и осемдесет ст./, собственост на Стоил Донев – 

ЕГН … с постоянен адрес…. 

 

2. Възлага на кмета на Община Шумен да сключи договори за изкупуване на имотите, като 

всички дължими данъци и такси за извършване на сделките са за сметка на общината. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 

 

 


