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РЕШЕНИЕ № 761 
по протокол № 38 от 28.07.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
 

ОТНОСНО: Одобряване на предварителното съгласие, 
постигнато със собствениците на поземлени 
имоти, засегнати от разширението на Гробищния 
парк на гр. Шумен – II-ри етап 

 
 
 

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  8 от ЗМСМА  и чл. 34, ал. 2 от ЗОС във 
връзка с чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС, Общински съвет - Шумен одобрява 
предварителното съгласие, постигнато със собствениците на засегнатите от 
предстоящото разширение на Гробищния парк в гр. Шумен имоти, община 
Шумен да изкупи: 

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.48.98 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, с площ 3,417 дка, в местност „Струмба“, землище гр. 
Шумен, на цена 7 176.00 лв. /седем хиляди сто седемдесет и шест лева/, 
собственост на наследниците на Костадин Маринов:  

- Христо Христов, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. …..   № 2 - 
наследник на  1/2 ид.ч. от имота на цена 3 588.00 лв. /три хиляди петстотин 
осемдесет и осем лева/;                             

- Милена Мянкова, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. ….  № 2 - 
наследник на  1/2 ид.ч. от имота на цена 3 588.00 лв. /три хиляди петстотин 
осемдесет и осем лева/.                             

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.48.104 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, с площ 4,276 дка, в местност „Струмба“, землище гр. 
Шумен, на цена 8 980.00 лв. /осем хиляди деветстотин и осемдесет лева/, 
собственост на Асен Багрянов и наследниците на Димо Чернев:  



- Асен Багрянов, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. …. № 43 - собственик 
на  1/3 ид.ч. от имота на цена 2 993.32 лв. /две хиляди тридесет и три лв. и 32 
ст./;  

- Диана Илиева, с постоянен адрес гр. София, ж.к. …. - наследник на  1/6 
ид.ч. от имота на цена 1 496.67 лв. /хиляда четиристотин деветдесет и шест лв. 
и 67 ст./; 

- Божидар Чернев, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … № 22 -  
наследник на 1/6 ид.ч. от имота на цена 1 496.67 лв. /хиляда четиристотин 
деветдесет и шест лв. и 67 ст./; 

- Катя Чернева, с постоянен адрес гр. София, ж.к. …. - наследник на 1/6 
ид.ч. от имота на цена 1 496.67 лв. /хиляда четиристотин деветдесет и шест лв. 
и 67 ст./; 

- Трифон Чернев, с постоянен адрес гр. Варна, ул. …. - наследник на 1/6 
ид.ч. от имота на цена 1 496.67 лв. /хиляда четиристотин деветдесет и шест лв. 
и 67 ст./. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договори за 
изкупуване на имотите, като всички дължими данъци и такси за извършване 
на сделките са за сметка на общината. 

 
 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


