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РЕШЕНИЕ № 816 
по протокол № 34 от 28.06.2018 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 
 
ОТНОСНО: Продажба на 4 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС 

на наематели - настанени в тях по административен ред 
 
 

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

1. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2018 г. в раздел III, позиция Б, които Община Шумен има намерение да продаде: 

1.1  Апартамент № 31, вх. 2, ет. 3, ул. „Червена стена” № 22, със ЗП 44.56 кв.м., 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.658.233.2.31 по КК на гр. 
Шумен, АОС № 5087/2018 г.; 

1.2  Апартамент № 64, вх. 3, ет. 5, ул. „Ген. Столетов” № 27, със ЗП 40.08 кв.м., 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.658.330.1.64 по КК на           
гр. Шумен, АОС № 5088/2018 г.; 

1.3  Апартамент № 40, вх. 2, ет. 6, ул. „Дедеагач” № 17, със ЗП 59.49 кв.м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.668.162.22.40 по КК на гр. Шумен, АОС       
№ 3253/2011 г.; 

1.4  Апартамент № 49, вх. 3, ет. 1, ул. „Дедеагач” № 17, със ЗП 60.85 кв.м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.668.162.21.49 по КК на гр. Шумен, АОС        
№ 5090/2018 г.;  

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 22, ал. 1, т. 3 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за 
продажба на общински жилища, да продаде 4 броя общински жилища на наемателите, настанени в 
тях по административен ред, отговарящи на изискванията за закупуване на общински жилища, 
съгласно приложение № 1. 

3. Възлага на кмета на община Шумен да извърши всички необходими действия и сключи 
договор за продажба на общинските жилища по цената, определена в приложение № 1. 

 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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


