
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 58 

По протокол № 6 от 25.04.2019г. 

Относно: Прекратяване на съсобствеността в УПИ VI – 153 от кв. 55 по плана на с. 

Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 2479/14.03.2019г.  

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1, т. 2 и 

ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,    

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

             1.Общински съвет Никола Козлево дава съгласие за прекратяване на 

съществуващата  съсобственост чрез продажба на частта, собственост на община 

Никола Козлево от следният недвижим имот: 

- Придаваемо общинско място собственост на община Никола Козлево с площ от 

57 /петдесет и седем/ кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2479/14.03.2019 г, представляващо 57/5327 идеални части от недвижим имот, 

представляващ УПИ VI – 153 от кв. 55 по плана на с. Каравелово, община Никола 

Козлево, област Шумен. 

 2. Определя стойност въз основа на експертна оценка, изготвена от независим 

оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 57 /петдесет и седем/ кв. 

м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2479/14.03.2019 г, представляващо 

57/5327 идеални части от недвижим имот, VI – 153 от кв. 55 по плана на с. Каравелово, 

община Никола Козлево в размер на 290.00 лв. /двеста и деветдесет лева и 00 ст./ без 

начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на община Никола Козлево 

IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC: DEMIBGSF, вид плащане – 445500, при 

Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево. Всички необходими 

присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, местен данък, стойност на 

експертна оценка, такса за вписване, са за сметка на Петко Славов Драганов с адрес с. 

Каравелово, ул. „Хан Аспарух“ № 3. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

От общо 10 гласували поименно е:  

    Фераим Керим Сали -                       „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“ 
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    Стефан Иванов Стефанов -                 „против“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 10 присъствали с 9 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, 

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

на 25.04.2019г. Протокол № 6, т.14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                       /Фераим Сали/ 

 


