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РЕШЕНИЕ № 200 

по протокол № 12 от 30.07.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

 
ОТНОСНО:   Изменение и допълнение на Решение № 67 от 

30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен относно 

прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на 

собственост във връзка с изпълнение на Решение 

№ 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен 

 

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

 В Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Шумен се правят 

следните изменения и допълнения: 

 

1. В т. 1 от решението се прави следното изменение: 

„1. Обявява за публична общинска собственост три части с обща площ 88 

кв.м. както следва: 

- Поземлен имот с проектен идентификатор 83510.656.419 с площ 43 кв.м.; 

- Поземлен имот с проектен идентификатор 83510.656.420 с площ 38 кв.м.; 

- Поземлен имот с проектен идентификатор 83510.656.421 с площ 6 кв.м.“. 

 
2. В т. 3 от решението се прави следното изменение: 

„3. Приема и одобрява оценка на поземлен имот с идентификатор 

83510.656.17 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ VII-17 

в кв. 641б по действащия ПУП на гр. Шумен и на поземлен имот с 

идентификатор 83510.656.16 по кадастралната карта на гр. Шумен, в размер на 

200,00 лв. (двеста лева) без ДДС за един квадратен метър. За уравняване на 

дяловете страните не си дължат обезщетение.“ 

 

3. В т. 4 от решението се прави следното изменение: 

„4. Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Шумен да сключи 

договор, с който да бъде прехвърлена собствеността на описаните в т. 1 части с 

обща площ 88 кв.м., които се придават към поземлен имот с идентификатор 

83510.656.17 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ VII-17 

в кв. 641б по действащия ПУП на гр. Шумен, от община Шумен на 



собствениците на УПИ VII-17 в кв. 641б по плана на гр. Шумен, както и община 

Шумен да придобие собствеността върху поземлен имот с идентификатор 

83510.656.16 на кадастралната карта на гр. Шумен, който след придобиването му 

да се включи в уширението на общинска улица.“ 

 

4. Останалите разпоредби на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на Общински 

съвет – Шумен остават в сила. 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /А. Сренц-Гарабедян/ 


