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РЕШЕНИЕ № 429 

по протокол № 24 от 24.06.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

 
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти 

в землището на гр. Шумен, местност “Сакарка” 

и местност „Под манастира“, с начин на трайно 

ползване – „За земеделски труд и отдих” 

съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание 

чл. 35, ал. 1  от ЗОС 

 

 

 

 

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

 

 

1. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 г., раздел 2, позиция Б „Имоти, които 

община Шумен има намерение да предложи за продажба“: 

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.168 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“ с площ 632 

кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5465/2021 г.; 

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.230 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“ с площ 754 

кв.м., начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5464/2021 г.; 

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.151 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Под манастира“ с площ 

705 кв.м., начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” 

/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5467/2021 г.; 

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.433 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Под манастира“ с площ 

483 кв.м. начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” 

/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5466/2021 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 83510.685.168 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“ с площ 632 

кв.м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5465/2021 г., с начална тръжна цена 

5100.00 /пет  хиляди и сто/ лева.;  

2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.230 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Сакарка“ с площ 754 

кв.м., начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” /съгласно 

§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5464/2021 г., с начална тръжна цена 

6000.00 /шест хиляди/  лева.;    

2.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.151 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Под манастира“ с площ 

705 кв.м., начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” 

/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5467/2021 г., с начална тръжна 

цена 6000.00 /шест хиляди / лева.;    

2.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.433 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността “Под манастира“ с площ 

483 кв.м. начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” 

/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5466/2021 г., с начална тръжна 

цена 4100.00 /четири 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 ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


