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РЕШЕНИЕ № 1164  

по протокол № 49 от 19.09.2019 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие за замяна, 

постигнато със собствениците на поземлен имот с 

идентификатор 44032.17.19, засегнат от предстоящото 

разширение на Гробищния парк  на с. Лозево, община 

Шумен за замяна с общински имот 

 

/с 39 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 за замяна, постигнато със собственика на засегнатия от предстоящото 

разширение на Гробищния парк в с. Лозево, община Шумен имот.     

2. Община Шумен да прехвърли на Румен  Кънев собствеността  върху 

общински поземлен имот с идентификатор 44032.8.21 по КК на с. Лозево 

община Шумен, представляващ земеделска земя, в местност  „Коджа Орман ”  в 

землището на с. Лозево с площ от 6 709,00 кв. м., АОС № 4900/16.03.2017 г., на 

цена, определена от  лицензиран оценител в размер на  8 722,00 лв.  

 В замяна Румен  Кънев  с постоянен адрес: ул. „Априлско въстание“ № 39, 

да прехвърли на Община Шумен собствения си поземлен имот с идентификатор 

№ 44032.17.19 по кадастралната карта на с. Лозево, община Шумен, 

представляващ земеделска земя, в местност „Орман алтъ” в землището на с. 

Лозево с площ от 6 923,00 кв. м., на цена определена от  лицензиран оценител в 

размер на  9 000,00 лв.  

За уравняване на дяловете Община Шумен да заплати на Румен  Кънев 

разликата в цената на имотите в размер на 278,00 лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за замяна на 

имотите с Румен  Кънев, като всички дължими данъци и такси за извършване на 

сделката са за сметка на общината, както и да му заплати разликата в цената на 

имотите. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


