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РЕШЕНИЕ № 902 
по протокол № 44 от 26.01.2023 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 засегнатия от 
предстоящото разширение на Гробищния парк в гр. Шумен имот, община 
Шумен да изкупи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.48.96 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, с площ 3,192 дка, представляващ 
земеделска земя трета категория с начин на трайно ползване: Нива в местност 
„Струмба“, землище гр. Шумен, на цена 6 703.00 лв. /шест хиляди 
седемстотин и три лева/, собственост на:  

- Валентин Папазов, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - собственик на 
1/12 ид.ч. от имота на цена 558.59 лв. /петстотин петдесет и осем лева и 
петдесет и девет стотинки/;                             

 - Благомир Папазов, с постоянен адрес гр. Варна, ул. … - собственик на 
1/12 ид.ч. от имота на цена 558.59 лв. /петстотин петдесет и осем лева и 
петдесет и девет стотинки/;                      

 -   Васил Василев, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - собственик на 
1/12 ид.ч. от имота на цена 558.59 лв. /петстотин петдесет и осем лева и 
петдесет и девет стотинки/;                      

 - Верка Иванова, с постоянен адрес гр. София, ул. … - собственик на 1/8 
ид.ч. от имота на цена 837.87 лв. /осемстотин тридесет и седем лева и 
осемдесет и седем стотинки/; 



 - Диян Топалов, с постоянен адрес гр. Шумен, бул. … - собственик на 
1/16 ид.ч. от имота на цена 418.94 лв. /четиристотин и осемнадесет лева и 
деветдесет и четири стотинки/; 

 - Момчил Топалов, с постоянен адрес гр. Шумен, бул. … - собственик 
на 1/16 ид.ч. от имота на цена 418.94 лв. /четиристотин и осемнадесет лева и 
деветдесет и четири стотинки/; 

 - Светлана Папазова, с постоянен адрес гр. Варна, ул. … - собственик на 
1/8 ид.ч. от имота на цена 837.87 лв. /осемстотин тридесет и седем лева и 
осемдесет и седем стотинки/; 

 - Стефан Василев, с постоянен адрес гр. Варна, ул. … - собственик на 
1/8 ид.ч. от имота на цена 837.87 лв. /осемстотин тридесет и седем лева и 
осемдесет и седем стотинки/; 

 - Велислав Самсиев, с постоянен адрес гр. Търговище, ул. … - 
собственик на 1/8 ид.ч. от имота на цена 837.87 лв. /осемстотин тридесет и 
седем лева и осемдесет и седем стотинки/; 

 - Николай Маринов, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. … - собственик 
на 1/8 ид.ч. от имота на цена 837.87 лв. /осемстотин тридесет и седем лева и 
осемдесет и седем стотинки/; 

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

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                               НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                     /София Язаджи/ 


