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РЕШЕНИЕ № 793 

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

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху 

поземлен имот с идентификатор 
46053.18.158 по кадастралната карта на   
с. Мадара, община Шумен, на основание 
чл. 36, ал. 1 от ЗОС 

 
 

/с 37 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:  

½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 46053.18.158 по 
кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, местност „Касчеир“ 
целият с площ 4599 кв.м. 

2. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС и чл.41б, ал.1, т.2 от НРПУРОИ да 
се прекрати съсобствеността върху поземлен имот с идентификатор 
46053.18.158 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, местност 
„Касчеир“ целият с площ 4599 кв.м., с начин на трайно ползване: Нива - 
трета категория, чрез продажба на общинската ½ идеална част за сумата от 
30 000 лв. /тридесет хиляди/ лева, без ДДС, на съсобственика на имота 
Виолета Илиева, съгласно АОС № 5678/2022 год. 

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да издаде заповед и да сключи 
договор за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общинските 
части на съсобственика на поземления имот Виолета Илиева.  

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/ 


