
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 № 1023   

по протокол № 41 от 28.02.2019 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 
 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 7 броя поземлени имоти в землищeто 
на с. Лозево, общ. Шумен, местносттта  „ЯЗОВИРА“, с 
начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих”,  
на основание чл. 35 от ЗОС 

 
 

/с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС да се 

продадат чрез публичен търг: 
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.44 по кадастралната 

карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 813 кв. м., 
АОС 5172/2018 г. с  начална тръжна цена 1 560.00 /хиляда петстотин и шестдесет/ 
лева.   

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.45 по кадастралната 
карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 333 кв. м., 
АОС 5163/2018 г. с  начална тръжна цена 700.00 /седемстотин/ лева.   

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.47 по кадастралната 
карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 481 кв. м., 
АОС 5164/2018 г. с  начална тръжна цена 1 000.00 /хиляда/ лева.   

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.55 по кадастралната 
карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 476 кв. м., 
АОС 5140/2018 г. с  начална тръжна цена 1 000.00 /хиляда/ лева. 

1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.59 по кадастралната 
карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 360 кв. м., 
АОС 5174/2018 г. с  начална тръжна цена 700.00 /седемстотин/ лева.  

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.61 по кадастралната 
карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 512 кв. м., 
АОС 5161/2018 г. с  начална тръжна цена 1 000.00 /хиляда/ лева. 



1.7 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.62 по кадастралната 
карта на с. Лозево,  общ. Шумен в местността „ЯЗОВИРА” с площ 346 кв. м., 
АОС 5173/2018 г. с  начална тръжна цена 700.00 /седемстотин/ лева.   

 
2. Възлага на Кмета на община Шумен да проведе търга и сключи договори 

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. Шарбанова/ 


