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РЕШЕНИЕ № 791 

по протокол № 39 от 29.09.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 

20938.501.566 по кадастралната карта на с. 
Дибич, на собственика на законно 
построенитe върху него сгради, на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

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

 
1. Допълва в  приетата с Решение № 635 от 31.03.2022 г. на Общински 

съвет - Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2022 г., раздел ІІІ, позиция Б – имоти, които Община Шумен 
има намерение да предложи за продажба:  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.501.566 по кадастралната 
карта на с. Дибич, Община Шумен, с площ 909 кв.м, с НТП: „Ниско 
застрояване“, за който е отреден УПИ I в кв. 65 по действащия план на с. 
Дибич, с АОС № 5880/2022г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и                
чл. 48, ал.1 от НРПУРОИ да се продаде без търг или конкурс ПОЗЕМЛЕН 
ИМОТ с идентификатор 20938.501.566 по кадастралната карта на с. Дибич, 
Община Шумен, с площ 909 кв.м, с НТП: „Ниско застрояване“, за който е 
отреден УПИ I в кв. 65 по действащия план на с. Дибич, с АОС № 5880/2022 г. 
на Стоян Стоянов, като собственик на законно построените върху имота 
сгради, на цена 13 635 лв. /тринадесет хиляди и шестстотин тридесет и 
пет/ лева без ДДС.  

3. Възлага на Кмета на община Шумен да издаде заповед и сключи 
договор за продажба. 

4. На основание чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА и съгласно т.18.1 от Решение 
№ 637 от 31.03.2022 г. относно приемане на бюджета на община Шумен за 
2022 г. 30 на сто от приходите от продажба на имота да се използват за 
финансиране на изграждане, за основен и текущ ремонт на социалната и 
техническата инфраструктура на територията на населеното място. 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                    НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Теодора Стефанова/ 


