
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 55 

По протокол № 6 от 25.04.2019г. 

Относно: Изпълнение на Решение № 323 на Районен съд гр. Нови Пазар по гр. дело № 97 

по описа за 2018 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 323 на 

Районен съд гр. Нови пазар по Гр. дело № 97 по описа за 2018 г., 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

 1. Да бъдат предоставени на наследниците на Тодор Тодоров Каравасилев, бивш 

жител на с. Цани Гинчево, починал на 17.04.1949 г., имоти с № 000159 с площ от 10.288 

дка, снабден с АЧОС № 1093/19.11.2012, № 000186 с площ от 40.244 дка, снабден с 

АЧОС № 2325/03.06.2016 г. и № 010006 с площ от 4.602 дка, снабден с АЧОС № 

1106/19.11.2012 г., находящи се в землището на с. Цани Гинчево, община Никола 

Козлево, област Шумен. 

 2. Разликата от 0.571 кв. м. да се продаде на наследниците на Тодор Тодоров 

Каравасилев. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото Решение.  

От общо 11 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

     Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                      „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                 „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -             „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -          „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                     „за“ 

    Себайдин фикрет Ахмед -                    „за“ 

    Стефан Иванов Стефанов -                 „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 25.04.2019г. Протокол № 6, т.11 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Фераим Сали/ 
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