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РЕШЕНИЕ № 606 
по протокол № 31 от 27.01.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 4 броя поземлени имоти в 
землището на гр. Шумен, 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. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС да се 

продадат чрез публичен търг: 
 1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.683.1117 по 

кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Сакарка“, с площ 584 кв. м, с 
начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5493/2021 г., с начална тръжна цена 4 700.00 /четири 
хиляди и седемстотин/ лева;  

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.437 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Под манастира“ с площ 516 
кв.м., с начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с АОС № 5494/2021 г., с начална тръжна цена 5 300 /пет 
хиляди и триста/ лева;    

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.50 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“, с площ 492 кв.м., с начин на 
трайно ползване - „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ/, с АОС № 5512/2021 г., с начална тръжна цена 4 300.00 /четири хиляди 
и триста/ лева;    

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.51 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, в местността „Теке дере“ с площ 472 кв.м., с начин на 
трайно ползване - „За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ/, с АОС № 5513/2021 г., с начална тръжна цена 4 100.00 /четири хиляди 
и сто/ лева.;    

2. 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: 
               /София Язаджи/ 


