
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 № 269 

по протокол № 16 от 30.11.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 

83510.666.624 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно 

със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

83510.666.624.1.1 на основание чл. 35 от ЗОС 

 

/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

1. Допълва в  приетата с Решение № 53 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - 

Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 

2020 г., раздел 2, позиция Б - „Имоти, които Община Шумен има намерение да 

предложи за продажба“, както следва:  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.624 по кадастралната карта 

на гр. Шумен с площ 663 кв.м., за който е отреден УПИ II-624 в кв. 181 по 

действащия ПУП на гр. Шумен, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В 

СГРАДА с идентификатор 83510.666.624.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен 

със ЗП - 104 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, 

построена в имота, ИЗБА с площ 27 кв.м. и съответните идеални части от общите 

части на сградата и правото на строеж, е частна общинска собственост с АОС № 

5405/2020 г. 

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

продаде чрез публичен търг ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.624 по 

кадастралната карта на гр. Шумен с площ 663 кв.м., за който е отреден УПИ II-624 

в кв. 181 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН 

ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.624.1.1 по кадастралната карта на 

гр. Шумен със ЗП - 104 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна 

сграда, построена в имота, ИЗБА с площ 27 кв.м. и съответните идеални части от 

общите части на сградата и правото на строеж, е частна общинска собственост с 

АОС № 5405/2020 г., с начална тръжна цена 211 900.00 лв. /двеста и единадесет 

хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.  

3. Възлага на кмета на община Шумен да проведе търга и сключи договор за 

продажба. Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и 

такси да се извърши в четиринадесетдневен срок от получаване на уведомлението 

за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на купувач.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


