
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 № 1051 
по протокол № 42 от 28.03.2019 г. 
на заседание на Общинския съвет 

  
 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 8 броя поземлени имоти в землищeто на 
гр. Шумен, общ. Шумен, местността  „ПОД МАНАСТИРА“, с 
начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-
съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, на основание чл. 35 от ЗОС 

 
 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 
1. Допълва приетата с решение № 985 от 31.01.2019 г. на Общински съвет - 

Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 г., в раздел III, позиция Б – имоти, които Община Шумен 
има намерение да продаде:  

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.109 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 585 кв.м., с АОС 
№ 5200/2019 г.; 

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.110 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 501 кв. м., с АОС 
№ 5201/2019 г.; 

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.111 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 437 кв. м., с АОС 
№ 5202/2019 г.; 

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.119 по кадастралната 
карта на гр. Шумен  в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 586 кв. м., с АОС 
№ 5215/2019 г.; 

1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.120 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 626 кв. м., с АОС 
№ 5214/2019 г.; 

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.122 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 534 кв. м., с АОС 
№ 5213/2019г.; 

1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., с АОС 
№ 5207/2019 г. 

1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.147 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 735 кв. м., с АОС 
№ 5218/2019 г. 

 



2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС да се 
продадат чрез публичен търг: 

2.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.109 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, общ. Шумен, в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 585 
кв.м., с АОС № 5200/2019 г., с начална тръжна цена 2460.00 /две хиляди 
четиристотин и шестдесет/ лева.; 

2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.110 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 501 кв. м., АОС № 
5201/2019 г.; с начална тръжна цена 2110.00 /две хиляди сто и десет/ лева. 

2.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.111 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 437 кв. м., АОС № 
5202/2019 г.; с начална тръжна цена 1840.00 /хиляда осемстотин и четиридесет/ 
лева. 

2.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.119 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 586 кв. м., с АОС 
№ 5215/2019 г.; с начална тръжна цена 2460.00 /две хиляди четиристотин и 
шестдесет/ лева. 

2.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.120 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 626 кв. м., с АОС 
№ 5214/2019 г.; с начална тръжна цена 2630.00 /две хиляди шестстотин и 
тридесет/ лева.  

2.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.122 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 534 кв. м., с АОС 
№ 5213/2019г.; с начална тръжна цена 2250.00 /две хиляди двеста и петдесет/ 
лева. 

2.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., с АОС 
№ 5207/2019 г. с начална тръжна цена 2210.00 /две хиляди двеста и десет/ лева. 

2.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.147 по кадастралната 
карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 735 кв. м., с АОС 
№ 5218/2019 г. с начална тръжна цена 3100.00 /три хиляди и сто/ лева. 

 
3. 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. Павлова/ 


