
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 № 786 
по протокол № 39 от 29.09.2022 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 33 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 83510.48.100 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, с площ 3,554 дка, в местност „Струмба“, землище гр. 
Шумен, на цена 7 463.00 лв. /седем хиляди четиристотин шестдесет и три 
лева/, собственост на наследниците на Иван Иванов:  

- Магдалена Петрова, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - наследник 
на 1/6 ид.ч. от имота на цена 1 243.83 лв. /хиляда двеста четиридесет и три 
лева и осемдесет и три стотинки/;                             

   - Жоро Калайджиев, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - наследник 
на 1/6 ид.ч. от имота на цена 1 243.83 лв. /хиляда двеста четиридесет и три 
лева и осемдесет и три стотинки/;                             

   - Радка Иванова, с постоянен адрес гр. Шумен, бул. … – наследник на 
1/9 ид.ч. от имота на цена 829.22 лв. /осемстотин двадесет и девет лева и 
двадесет и две стотинки/;                            

- Георги Георгиев, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - наследник на 
1/18 ид.ч. от имота на цена 414.62 лв. /четиристотин и четиринадесет лева и 
шестдесет и две стотинки/; 

- Росен Георгиев, с постоянен адрес гр. Шумен, бул. … – наследник на 
1/18 ид.ч. от имота на цена 414.62 лв. /четиристотин и четиринадесет лева и 
шестдесет и две стотинки/; 



- Гана Станкова, с постоянен адрес гр. Шумен, бул. … - наследник на 1/9 
ид.ч. от имота на цена 829.22 лв. /осемстотин двадесет и девет лева и двадесет 
и две стотинки/; 

- Маргарита Браилска, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - наследник 
на 1/3 ид.ч. от имота на цена 2 487.66 лв. /две хиляди четиристотин осемдесет 
и седем лева и шестдесет и шест стотинки/;  

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.48.108 по кадастралната 
карта на гр. Шумен, с площ 4,714 дка, в местност „Струмба“, землище гр. 
Шумен, на цена 9 899.00 лв. /девет хиляди осемстотин деветдесет и девет 
лева/, собственост на наследниците на Динко Илчев:  

   - Стефан Стоев, с постоянен адрес гр. София, … - наследник на 1/4 
ид.ч. от имота на цена 2 474.75 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и 
четири лева и седемдесет и пет стотинки/; 

   - Диана Кос, с постоянен адрес гр. София, … - наследник на 1/4 ид.ч. 
от имота на цена 2 474.75 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и четири 
лева и седемдесет и пет стотинки/;                             

   - Румяна Костова, с постоянен адрес гр. Враца, … - наследник на 1/2 
ид.ч. от имота на цена 4 949.50 лв. /четири хиляди деветстотин четиридесет и 
девет лева и петдесет стотинки/.                        

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: 
               /Теодора Стефанова/ 


