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РЕШЕНИЕ № 108 

по протокол № 7 от 30.04.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между    

община Шумен и физически лица чрез делба 

върху поземлен имот с идентификатор 

83510.660.140 по кадастралната карта на гр. 

Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС 

 

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

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 

38, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ да се прекрати съсобствеността между Петър Петров и 

Георги Иванов от гр. Шумен, от една страна и община Шумен, от друга страна 

върху притежавания от тях в съсобственост поземлен имот с идентификатор 

83510.660.140 по КК на гр. Шумен, целият с площ 524 кв. м., за който е отреден 

УПИ XVIII-1067 в кв. 580 по действащия регулационен план на гр. Шумен чрез 

делба, в резултат на което Петър Петров и Георги Иванов, ще получат в еднолична 

собственост поземлен имот с площ 494 кв. м. с проектен идентификатор 

83510.660.701 по КК на гр.Шумен, за който ще бъде отреден УПИ XVIII-701 в кв. 

580 със същата площ, а община Шумен ще получи в еднолична собственост 

поземлен имот с площ 30 кв.м с проектен идентификатор 83510.660.702 по КК на 

гр. Шумен, за който ще бъде отреден УПИ XXXІV - „Техническа инфраструктура“ 

в кв. 580 със същата площ. Поради придобиване на самостоятелни поземлени 

имоти, съответни по площ на досега притежаваните ид. части от съсобствения 

имот делбата да се извърши без уравняване на дяловете.  

 

2. Възлага на кмета на община Шумен да издаде заповед и да сключи 

договор за доброволна делба при условията т. 1. 

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                         НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                       ПРОТОКОЛИСТ: 

               /А. Сренц-Гарабедян/ 


