
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 № 900 

по протокол № 44 от 26.01.2023 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО:  Изменение на Решение № 742 от 30.06.2022 г. на 

Общински съвет - Шумен за обезщетяване със земи от 
общинския поземлен фонд 

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

 
Въз основа на постъпило мотивирано искане с № 24-00-1357/ 21.12.2022 

г. от началника на Общинската служба по земеделие - Шумен, поради 
новоустановени факти и обстоятелства, а именно наличие на вписан 
нотариален акт с по-ранна дата от постановяване на Решение № 10-ОБ от 
08.09.2022 г. на Общинска служба по земеделие - Шумен, в Служба по 
вписванията - Шумен при Агенция по вписванията, с който е признато право 
на собственост по давност на трето лице и с цел законосъобразно 
обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде 
възстановена по реда на чл. 10б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 45ж, ал. 1 и ал. 
2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /обн. 
ДВ бр.62 от 2010 г./, чрез предоставяне от Общински съвет - Шумен на 
земеделски земи от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2, т. 3 от 
ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.62 от 2010 г., доп. ДВ бр. 61 от 2016 г./, 
Общински съвет - Шумен  изменя Решение № 742 от 30.06.2022г., като в 
таблицата с посочените имоти, предоставени за обезщетяване, имотът 

 
Землище № на имот НТП Площ Категория местност Стойност в 

лв. 
Шумен 652.549 Др. с.с.тер. 0.894 VI „Под манастира“ 284 

 
се заменя със следния имот: 

Землище № на имот НТП Площ Категория местност Стойност в 
лв. 

Шумен 652.708 Др.вид нива 0.894 VI „Под манастира“ 284 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                               НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                     /София Язаджи/ 


