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по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен 
имот с идентификатор 35167.502.5839 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град 
Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание.

МОТИВИ: В Общинска администрация е постъпило заявление от Стефка Георгиева 
Стефанова с вх. №94-С-3639-1/2015 г. за прекратяване на съсобственост, чрез закупуване на 
общинската част в УПИ П-5839 с обща площ 300 кв.м в кв. 167 град Казанлък. Съгласно 
одобрените със Заповед №РД-18-88/ 2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална 
карта и кадастрални регистри на град Казанлък поземленият имот е с идентификатор
35167.502.5839 с обща площ 293кв. м, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Ген. Гурко“ №13. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 м), при граници: 35167.502.5840, 35167.502.5842, 35167.502.5838, 
35167.502.5837, 35167.502.9198 (ул. „Ген. Гурко“). Собственици на имота са: Община 
Казанлък, собственик на 113/293 идеални части, съгласно Акт за частна общинска собственост 
(АЧОС) №3234/ 01.03.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх. 
№1685/10.03.2016 г., н. а. 40, т. 6, н. д. 1086 и заявителя - Стефка Георгиева Стефанова, 
собственик на 180/300 идеални части, съгласно Решение №966/08.08.2001 г. по гр. д. 
2118/2000 г. по описа на ВКС, вписано в Служба по вписванията гр. Казанлък с вх. 
№378/30.01.2002 г, №280, т. I, стр. 13824, 15920, 20198, 20199 и н.а. №33/2002 г, СВ вх.№1669 
от 30.04.2002 г, акт 142, т. III, д. 670, п. 20198, 20199.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и 
по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за 
продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена. Изготвени са данъчна и 
пазарна оценки. Данъчната оценка е 3168,00 лв, а предложената от оценителя пазарна оценка е 
14 350,00 лв, без ДДС.

В тази връзка предлагам следния 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общински съвет-Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 
48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък 
РЕШИ :

1. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот е идентификатор
35167.502.5839 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет осем три девет) с обща 
площ 293(двеста деветдесет и три) кв.м по кадастрална карта и кадастрални регистри на град
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Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, 
п.к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 м), при граници: 35167.502.5840, 35167.502.5842, 35167.502.5838, 
35167.502.5837, 35167.502.9198, за който по Подробен устройствен план, одобрен със 
Заповеди №113/1994 г. и №120/1995 г. на Кмет на община Казанлък е отреден урегулиран 
поземлен имот (УПИ) П-5839 (втори-пет осем три девет) в кв. 167(сто шестдесет и седми), 
град Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, чрез продажба на общинската част - 113/293(сто и 
тринадесет към двеста деветдесет и три) идеални части на Стефка Георгиева Стефанова, 
ЕГН ххххххххххх за сумата от 14 350,00 (четиринадесет хиляди и триста и петдесет)лева, без 
ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договора за продажбата, 
като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
сметка на заявителя - Стефка Георгиева Стефанова.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета 
на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Казанлък за преглед по реда 
на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, 
изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд-Стара 
Загора.
АДРЕСАТИ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък,
Стефка Георгиева Стефанова, гр. Казанлък, ул. „Цар Ив. Шишман“ №23, вх. Д, ап. 96 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Сергей Тончев, Началник отдел ИУС при община Казанлък.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова, Кмет на община Казанлък.

Предоставям Ви доклада и в електронен вид.

Приложения:
1. Копия от заявление с вх. №94-С-3639-1/2015 г., копия от Решение №966/08.08.2001 г. 

на ВКС и №538/2000 г. на Ст.З. Окр. съд и н.а. №33/2002 г,
2. Копие от АЧОС №3236/2016 г;
3. Копие от скици №15-121506-15.03.2016 г. на СГКК и №2075/2016 г. на д-ция УТТ;
4. Копие от удостоверение за ДО №7404026864/2016 г. на дирекция МДТ;
5. Копие от пазарра оценк^;?5=5^№ 94-С-3639-1*4/2016 г.

С уважение,

ГАЛИНА С
Кмет на община /Казанлък

Съгласували:
Сергей Тончев, Началник отдел ИУС 
Здравко Балевски, Началник отдел П  
Михаил Михайлов, Заместник-кмет

Изготвил: Олга Шикова, Гл.експерт ИУС
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113/293 идеални части от поземлен имот с идентификатор 
35167.502.5839 по кадастралната карта на гр. Казанлък

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ_______________________________________________ 14 350лв
( четиринадесет хиляди триста и петдесет лева )

25.3.2016 г.
инж. Боряна Мънева



Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Описание на заданието
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на: 113/293 идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 35167.502.5839 с обща площ от 293кв.м.по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък. Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10м..

Възложител: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Договор Д06-45/23.03.2016
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева
Цел на оценката: Определяне справедливата пазарна стойност на имота с цел продожба на 
частта от имота при прекратяване на съсобственост по заявление с вх. № 94-С-3639-1/2015г. 
от Стевка Г еоргиева Стефанова.
Използвана методика при изготвяне на оценката:
• Метод на пазарните сравнения
• Остатъчен метод
Дата на изготвяне на оценката: 25.03.2016г.

1.2. Ограничителни условия
Настоящата оценка и заключението за крайната стойност са определени при следните 

ограничителни условия и допускания:
• Екипът, който участва в оценката, не предявява никакви претенции към оценявания 
недвижим имот.
• Полученото възнаграждение от изпълнителя не е свързано по никакъв начин с оценката, 
дадена в този доклад.
• Изходната информация относно оценявания обект е предоставена от Възложителя - 
собственика .на имота и се приема от изпълнителя за вярна и надеждна.
• Срокът на валидност на оценката е шест месеца от датата на изготвянето й.

• Приемам предоставената ми информация за конфиденциална. За информация, която би 
повлияла на стойността на обекта, но не е предоставена, оценителят не носи отговорност.

1.3. Информационни източници
Оценката е изготвена на базата на извършения оглед на място и изходната информация, 

предоставена от Възложителя. Използваните информационни източници са следните:
S  Акт за частна общинска собственост 3234 от 1.03.2016г;
■S Скица на поземлен имот № 15-23942-20.01.2016г.;
■S Копие извадка от действащия ЗРП;
S  Информация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания обект;
■S Досегашен опит и наличната база данни на оценителя;

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

2. 1. Местоположение



Независим оценител недвижими имоти

Имотът е разположена центъра в на ул. „Генерал Гурко”, североизточно от кръстовището и с 
ул. „Любен Каравелов”. Районът е търговски в близост се намират търговски, обслужващи и 
офис обекти, разположени в партерните етажи на жилищни сгради; църква; медицински 
център; зелени площи и др. Районът е комуникативен, транспортната достъпност е добра. 
Преобладаващото застрояване е старо строителство и засилено ново от последните 10/15 г. 
Локалната инженерна техническа и пътна инфраструктура, както и елементите на КОО 
(комплексното обществено обслужване - сметосъбиране, сметопочистване и др.) са 
съществуващи.

2.2. Правен статут

Съгласно:
S  Акт за частна общинска собственост 3234 от 1.03.2016г;

113/293 идеални части от поземлен имот с идентификатор 35167.502.5839 с обща площ от 
293кв.м.по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък. е собственост 
на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Съсобственик в имота -  Стефка Георгиева Стефанова и Мария Христова 
Маркова

2.3. Описание на имота

Обект на оценка е ПЗкв.м. идеални части от незастроена земя представляваща поземлен 
имот с обща площ от 293кв.м.
Предоставено е копие -  извадка от действащия ЗРП, съгласно което в имота е предвидено: 
сключено застрояване, ПЛ -  62%; S3 = 173кв.м.

S



Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИМОТА ПО МЕТОДА НА ПАЗАРНИТЕ 
СРАВНЕНИЯ

2.4. Описание на метода

Методът на пазарните аналози има за цел определяне стойността на имота въз 
основа на цената на съпоставими обекти по обобщени показатели, отчитайки специфичните 
особености на конкретния обект. Процедурите на метода позволяват на базата на т. нар. 
пазарни множители да се достигне до оценка за пазарната стойност на оценявания обект, 
като се използва информацията за пазарната цена на еталонните имоти.

2.5. Оценка на имота
В настоящата оценка е използвана информация от интернет сайтовете за публикуване 

на обяви -  продажба на парцели в района на оценявания имот.

сравнение_1: Парцел, 420т2 (продажба) Парцел 420 m2. 72,000лв ( 171лв/ш2) КОЖУХАРОВ 
ПРОДАВА.УПИ-Парцел /празно дворно място/ от 420 м2.,на две улици и 
парк.Перфактна локация. http://land.officespace.bg/lp29356

сравнение 2: Парцел, 329т2 (продажба) КОЖУХАРОВ ПРОДАВА: УПИ/урегулиран поземлен 
имот/С ПЛОЩ 329 M2. НА ДВЕ УЛИЦИ В КВ.КУЛАТА.ПЕРФЕКТНА 
ЛОКАЦИЯ,ВСИЧКИ КОМУНИКАЦИ,МОЖЕ И С ГОТОВ ПРОЕКТ. 45,000 ЛЕВА 
(137 ЛЕВА/т2) http://land.homes.bg/lpl00577

http://land.officespace.bg/lp29356
http://land.homes.bg/lpl00577


Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

сравнениеЗ: Парцел подходящ за къща гр. Казанлък, Област Стара Загора Добавена в 12:42, 13 
февруари 2016, - 60000 лв. Цена на кв.м 150 Квадратура 400 кв.м Регулация В 
регулация Вода С вода Ток С ток В близост до парк Тюлбе,на гърба на младежкия 
дом!
http://olx.bg/ad/partsel-podhodyasch-za-kascha-IDlZMXN.html#cfc034be50

Съгласно разработките, чрез редица редукции на ползваните аналози е изведена пазарната 
стойност на оценяваният имот по сравнителен метод.

елемент на сравнение имот сравнение 1 сравнение 2 сравнение 3
площ 293 420 329 400
цена Слв/кв.м.) 171 137 150
вид аналог оферта оферта оферта
корекция в % -10% -10% -10%

17,10 лв. - 13,70 лв. - 15,00 лв.
локация Център център кв. Кулата под парк Тюл
корекция в % 0% 10% 10%

лв. 13,70 лв. 15,00 лв.
размер и форма 293 420 __  329 400
корекция в % __ ____ {____________ ) ____ 8% _  2% 8%

13,68 лв. 2,74 лв. 12,00 лв.
съсобствен парцел за па5цел за

друго __ имот жил. Стр жил. Стр парцел , j
корекция в % -30% -30% -35%

51,30 лв. - 41,10 лв. - 52,50 лв.
корегирана цена 116,28 лв. 98,64 лв. 109,50 лв.
мнение в лв/кв.м. 108 лв.

Определена по метода на пазарните сравнения, стойността на част - 113/293 идеални части 
от поземлен имот с идентификатор 35167.502.5839 с обща площ от 293кв.м. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, 

към март 2016г., възлиза на:

идеални части от ПИ 
идентификатор 35167.502.5839

113 108 лв. 12 200 лв.

IV. ОСТАТЪЧЕН МЕТОД - МЕТОД НА РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ
4.1. Същност -  разработка за имот като начин за реализиране на скрития му потенциал 

за генериране на доходи при алтернативно ползване.
Чрез остатъчния метод може да определи пазарната стойност на урегулиран поземлен 

имот, когато има налични данни за показателите на застрояване, съгласно действащ 
устройствен план. Остатъчната стойност се извежда, след като се отчете пазарната стойност 
на завършена сграда (предмет на бъдещо застрояване) и от нея се приспаднат всички видове 
разходи, свързани с предприемаческата инициатива, както и печалбата на предприемача, и 
цената на риска за този вид бизнес. Пазарната стойност в случая представлява осъвременена 
стойност на нетния резултат в края на предприемаческия цикъл.

4.2. Оценка на имота

http://olx.bg/ad/partsel-podhodyasch-za-kascha-IDlZMXN.html%23cfc034be50


Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

Площ на парцела 293 т 2
Кинт 0,5 - 1,2
Плътност 62%

Максимална надземна РЗП 700
Поздемна РЗП 173 т 2
Складове 173 т 2
Период на строителство 1,5 years

БРУТНА СТОЙНОСТ НА 
ПРОЕКТА

Нетна
площ цена/т2/

Продажба жилища 527 т 2 €450,0 /т 2 = €237 150

търговска площ 174 т 7 €650 /p.s _ € 113 100

Брутен приход
разход придобиване 5%

€ 350 250
€ 16 679

БРУТНА СТОЙНОСТ € 333 571
РАЗХОДИ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ
строителство РЗП Строителство
жилища 690 m2 X €327 /m2 = € 225 423
сутерен/ складове 173 m3 X 163 € /m3 = € 28 260
Подобрения върху терена 120 m2 X €25 /m2 = €3 000
други разходи 5% € 12 834
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ € 241 257
РАЗХОДИ ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ
Маркетинг 5%
ОБЩО РАЗХОДИ

ПРЕД ПРИЕМАЧЕСКА ПЕЧАЛБА

Предприемаческа печалба 15 %
Остатъчна стойност на земята 
Стойност на земята 
Стойност евро/ m2 
Стойност лева/ m3

коректив за съсобственост

от продажбите

КОРЕГИРАНА СТОЙНОСТ за 1кв.м.

€ 11 858
€253 115

€50 036 
€30 421 
€30 421 

€ 104 
203 лв. 

30%
142 лв.

Определена по остатъчен метод стойността на част - 113/293 идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 35167.502.5839 с обща площ от 293кв.м. по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Казанлък, 

към март 2016г., възлиза на:

идеални части от ПИ идентификатор 
35167.502.5839 113 142 лв. 16 050 лв.



Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА

Предложението за крайна пазарна стойност е:

МЕТОД лв/кв.м стойност в лева теглови коефициент

метод на пазарните сравнения 108лв 12 200лв 50%
остатъчен метод 142 лв 16 050лв 50%
ПАЗАРНА СТОЙНОСТ 127лв 14 350лв

Предложението за пазарна стойност на имота се основава на 50% от оценката по 
метода на пазарните сравнения и 50% от оценката по остатъчен метод 

към МАРТ 2016г., е

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ_______________________________ ________________14 350лв
( четиринадесет хиляди триста и петдесет лева)

Изготвил оценката:
инж. Боряна Мънева
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ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ДИРЕКЦИЯ "МП"
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4

Изх. № 7404026864 / 24.02.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 КЪМ ЗМДТ 

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Приложение Ns 2 към ЗМДТ

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЕИК по БУЛСТАТ 000817778 
Адрес за кореспонденция

ул. РОЗОВА ДОЛИНА Ns 006, гр. КАЗАНЛЪК 6100

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот, находящ се
в 6100 гр.КАЗАНЛЪК ул.ГЕН. ГУРКО, кадастрален номер ......от 2015 квартал 167, УПИ парцел II
одобрен през 1994 г., идентификатор на поземления имот 35167.502.5839 и представляващ 

Обект площ, мазе, таван, ид. части ДО за ДО на
кв.м кв.м кв.м собственика за обекта

Земя 113,00 1/1 3 168,00 3 168,00
идентификатор: 35167.502.5839

данъчната оценка на гореописания имот е: 3168.00 лв. словом 
ТРИ ХИЛЯДИ СТО ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛВ. И 00 СТ.

за собственика е: 3168.00 лв. словом 
ТРИ ХИЛЯДИ СТО ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛВ. И 00 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. Ns 
КАЗАНЛЪК
Удостоверението се издава по данни на

7404026864/24.02.2016 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , ак

Подпис:
Издал: Мая̂

*а послужи пред ОБЩИНА

, S vv V 
ъм \24.02.2016 г.

еева Узунова



Приложение № 2 към чл.2,т.2 и чл.З

■-7.

1- -

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НД РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

О Б Щ И Н А : К А З А Ш П Д О Б Л А С Т :  СТАРА ЗАГОРА 
v t r t .ptk'JT AR АМ- 1 / / /  у  v  - - Вписване по ЗС/ПВ 10 *03‘ ?016 

/подписи п/чал/ Службадю вписванията:
7 Ж # к . 4 6 8 5  н  03. 2016 

/  - / ц . а . .  Ц О т  6
К М Е Т  НА ОБЩИНА: (
Гали н а Георгиева Стоянова 1 ЯО ^ВД

/име,презиме и фамилия/ J  ....
i Г/*Т1 -»г /име,презиме и фами/й*// | Cjfjfike, \С *

А  А К Т  №  3 2 3 4  / £ /
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ \ ^ W HCBa*№87^/S

Регистър 1 

Досие: 3234
L. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 1.3.2016 Г. 1

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 59, ал. 1 от ЗОС, чл. 19 от Наредба № 8/2009г. на МРРБ и МП, Заповеди 
№РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК и №268/26.02.2016 г на Кмет на 
Община Казанлък

3. ВИ Д И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

•

ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ, е обща площ 293 ( двеста 
деветдесет и три кв.м.)
Част-113/293(сто и тринадесет към двеста деветдесет и три)идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 35167.502.5839 (три пет едно 
шест седем точка пет нула две точка пет осем три девет) с обща площ 293 
кв.м по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, 
одобрени със заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. 
Казанлък, п.к. 6100. Продължава в р. 11 "Забележки"------->

Е МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ЗА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък,

гр.(с.) гр.Казанлък ЕКАТТЕ: 35167

кв: 167 УПИ: II Заповед: №113/1994 г.
пл./ид. №: 35167.502.5839 местност:
ж.к.: кад.р-н 502 ул: "ГЕН.ГУРКО"

бл: вх: ет: ап.№: №:

.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: 35167.502.5840, 35167.502.5842, 35167.502.5838, 35167.502.5837, 
35167.502.9198 (ул. „Ген. Гурко“)

.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА 
[МОТА КЪМ МОМЕНТА НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:

3 168,00 лв.



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ 180/300 ид. части: Стефка Георгиева Стефанова и Мария Христова 
Маркова-н. а. №82, т. 27, д. 6587/1993 г. и н.а. №33/2002 г, СВ вх.№1669 от 
30.04.2002 г, акт 142,т. III, д. 670, п. 20198,20199

8. НОМ ЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТО ВЕ

АОС(частна) № 475/ 12.02.2002 г.

9 .ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

О т кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост.

i l l  ЕО 9*

\ ‘S

Е " '-'/

М <

ЧЛ-Е':... , >  у-У___10-%Kf ОСИСДАВЙЗЕЛ

Олга Тенева Шикова, Гл.експерт ИУС /подпис/

П . ЗАБЕЛЕЖКИ

Продължение от раздел 3 "Вид и описание на имота":
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 м).
По действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №113/1994 г. и №120/1995 г. на Кмет 
на община Казанлък за имота е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) 11-5839 (втори-пет осем 
три девет) в кв. 167(сто шестдесет и седми), град Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.



изготвен съгласно чл.5Ь отЗОС

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛА1 ОУСТРОЙСТВО

ОБШИНСКААДМИНИСТРАЦИЯ Казанлък
ОДОБРЯВАМ: \ * \  

(Кмет на община): Стефан Хрис^щ ервидгев- s \ \
(име,презимедадпис и пбча-м ^JJ

регистър 1 - 6 8

картотека 1 А К Т  №  4 7 5  

досие (РЗ)
ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

частна
(ПУБЛИЧНА, ЧАСТНА)

на недвижим имот, находящ се в гр.Казанлък 
ул. ГЕН.ГУРКО №

1. ДАТА и МЯСТО на 
съставяне на акта:

12.02.2002
гр.Казанлък

>2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ заповед на кмета N058

12.02.2002 Зяпозет! / f  £б-@ f-Q 02. £-016 ш 0СЛ
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА
- характер
(къща, апартамент, дворно 
място, п-л и др.);
- размер
(целия имот или ид.ч. е 
общински);
(обща пл.-застр.,незастр.) 
(площ в кв.м., етажност, 
конструкция, година на 
построяване);

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с обща площ 300 кв.м.
I. 120/300 ид.ч. от дворно място, - , , ,

t& u j / 6 .  'I-------------------------------------------------------------
5 4.БИВШ СОБСТВЕНИК 

НА ИМОТА(име, адрес):

5. СЪСОБСТВЕНИЦИ 
(име, адрес):

1. Мария Христова Маркова; ул."Цар Иван Шишман" N36 вх.В ап.39
2. Стефка Георгиева Стефанова; ул."Цар Иван Шишман"№3 вхД ап.96

6. СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ (№ и дата):
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:
(го., кв.. паопел. пл.№, 
местност, ж.к, ул. №, 
бл., вх., ап.ет.):

гр.(с) гр.Казанлък
кв. 167, парцел II, пл.№ 5839

ул. ГЕН.ГУРКО №

8. ГРАНИЦИ на целия 
имот (съседи) и на 
сервизните помещения 
(тавани, мазета):

1. запад-ул.’Тен.Гурко"
2. изток-УПИ III 5840
3. юг-УПИ 1 5837, 5837 а и УПИ XXVIII 5838



9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА:

___________ __________ (Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели)
10. РАЗПОРЕЖДАНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ОТ ИМОТА):
1. други на Община Казанлък 120/300 ид.ч., със зап-N: 58 /12.02.2002

(Акт за разпореждане, описание, приобретатели)
11. ИМОТЪТ Е ВКЛЮЧЕН В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО:

- на основание_________________________________________________________________
12. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):
Пенка Желева Миронова, гл.експерт

13. ЗАБЕЛЕЖКА: у
З а  'Uiuwntct & ^  &  ЖУРСг З Л Ъ У /&I76-Z.

/ 7 и  с  j - з ж к

(пс



ОБЩ ИНА КАЗАНЛЪК
_____________  ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ТРАНСПОРТ”

СКИЦА M l  ..........

Урегулиран (неурегулиран) поземледимот .... , к в ...$ .^ ., кад.райончЗй?^.. . rp /c /..K /A .^ /A .i± 5 f^ K  
Площ по действащия ПУП........... .......................м2. -
По действащ ПУП, одобрен със запове;
Кадастрален план одобрен със заповед

lu iu m  11U д си о  ш а щ и х  и  у  и ............. .......... ................м  ................... ..........................................................  ............. у . .  / ) / Г
По действащ ПУП, одобрен със заповед № предходен ПУП заповед № . . Я.г /•? Г.
” -------------------------------- в------------------------- ........................................................................................................................................................ ...

Собственици*
1..0.БШЛШ.А...К A v3A !dA b K .............................., с док. за собств. Д. ^ 2 . 0 . . . -5 /
2 .ф и А . . I j 5.Q  Р. ПИ. А- .ОХС^.ф. A  \hQ&J$c док. за собств {aS.HU >Укг.З.

ДОК. за собств А К Х .dHc2̂ 1). .. Н А . С  Q>



л
) а г е н ц и я  по геодезия,
' КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

София 1618, кв. Павлово; ул. М усала'№1,
тел.: 02/818 83 83, Факс: 02/955 53 33: 
ACAD@CADASTRE.BG •  W ^.^ /.C jA g ^ |T R E iB G

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1,042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-121506-15.03.2016 г.

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5839 

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100 
Площ: 293 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т )

Координатна система БГС2005

Номер по предходен план: 5839, квартал: 167, парцел: II
Съседи: 35167.502.5837, 35167.502.5838, 35167.502.5842, 35167.502.9198, 35167.502.5840

Скица № 15-121506-15.03.2016 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-72801-14.03.2016 г.

/инж. Миглена

mailto:ACAD@CADASTRE.BG
mailto:stara.zagora@cadastre.bg


^  / АГЕнат по геоаезия,
КАРТОГРАФИЯ И КАААСГЪР

София 1618, кв. П а в л о в о  »м М у с а л а  
тел.: 02/818 83 i
A C A D @ C A D A STR E .BG  • W W V

стр 7  ОТ 2

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 113/293 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 40 том VI per. 1685 дело 1086 от 10.03.2016г., издаден от Служба 
по вписванията гр.Казанлък
2. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА 
Ид. част 90/300 от правото на собственост
Нотариален акт № 82 том 27 дело 6587 от 01.01.1993г., издаден от -
3. МАРИЯ ХРИСТОВА МАРКОВА
Ид. част 90/300 от правото на собственост
Нотариален акт № 82 том 27 дело 6587 от 01.01.1993г., издаден от -

03.2016 г. издадена въз основа на 
1-72801-14.03.2018 г.

/инж. Мигл

mailto:ACAD@CADASTRE.BG


до
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

МОЛБА
ОТ СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА.
ЕГН 5 гр, Казанлък, /
Ул. „Цар Иван Шишман“ № 23, Вх. Д, ап. 96, , /  
Тел. 0877983216

Относно: Доброволно прекратяване на съсобственост на недвижим имот

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

С Община Казанлък сме съсобственици на следния недвижим имот, находящ се в 
гр. Казанлък: ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 300 кв.м., който по досега действащия 
регулационен план, одобрен със заповед № 113 / 26.09.1994 г. и № РД-02-14-192 / 
27.05.87 г. на Община Казанлък, представляващо урегулиран поземлен имот № II - 5839, 
в кв. 167 по плана на гр. Казанлък, ул. „Ген. Гурко“ № 13, при граници и съседи -  улица, 
имот -  III- 55840 -  Руска Митева Буюклиева, имот № XXVII -  5342, имот № XXVIII -  
5838 и имот № I -  5837, 5837 „А“ - Виктория Леон Челебонова, при следните квоти -  
1/3 идеална част за Община Казанлък и 2/3 идеални части за мен. По отношение на имота 
няма промени по новия кадастрален план.

Съгласно 34 от Закона за собствеността всеки съсобственик може да иска 
прекратяване на съсобствеността върху общата вещ. В тази връзка, Ви отправям 
предложение за доброволно прекратяване на съсобствеността върху общия ни недвижим 
имот чрез продажба на частта на Община Казанлък и изкупуването й от мен.

Предвид това, Ви МОЛЯ да предприемете необходимите действия от Ваша 
страна за определяне на подходяща цена за продажбата на идеалните части на общината, 
както и да ме уведомите своевременно.

Приложения:
1. Скица № 1536 / 03.10.2013 г., издадена от Община Казанлък;
2. Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 33, том II, per. № 2553, дело 

№ 187 от 2002 г.;
3. Данъчна оценка на имота № 7404025171 / 12.11.2015 г., издадена от Община 

Казанлък;
4. Решение № 6095 / 21.12.1998 г. на ВАС;
5. Решение № 538 / 10.08.2000 г. на ОС Стара Загора, постановено по гр. Дело 

№ 334 / 2000 г.;
6. Решение № 966 / 08.08.2001 г. на ВКС.

С уважение, 
Стефка Стефа* I !



Нотариална такса по ЗНот 
Удостоверяван 

материален интерес 
.....881.10........лв.

Пропорц. Такса: ..............Д /8.40..........лв.
Обикн. Такса: ............................. 6.00... лв.
Доп. так са:............................................... лв.
Всичко: .....................................................лв.
Сметка № ...................... о т ...................... г.
Кв.№  ...32605....... от...29.04.2002г. г.

Вписване по ЗС/ПВ 
Служба по вписванията 

Вх. per. № от
Акт № РИРЛ, том .V/.. дело № . РЛ,г.
Парт. книга: ......
Такса за вписване по ЗДТ:

Кв. № от
ПО ВПИСВАН

Г ‘ ‘

.ч2. лв.

Н О Т А Р И А Л Е Н

За ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИММОТ

№ 33 том II per. № ___2553 дело № 187 от 2002 г.

! На 29 април 2002 /две хиляди и втора година / в 15.30 часа в град Казанлък, в 
кантората ми пред мен ПЕТРАНКА КУЦАРОВА -  НОТАРИУС с per. № 100, вписана в 
Нотариална камара град София с район на действие Районен съд гр.Казанлък се явиха: МАРИЯ
ХРИСТОВА МАРКОВА.от..гр...Казанлък
гр.Казанлък с ЕГН

с Л П серия Ж № 1418411 /02.04.90 г. на РПУ 
продавач и от друга страна СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

СТЕФАНОВА от гр. Казанлък с ЛК № 174065979/22.01.2002 на МВР гр.Стара Загора с ЕГН
купувач и след като се уверих в тяхната самоличност и дееспособност ми заявиха,

че сключват следния договор за продажба на недвижим имот:
I. МАРИЯ ХРИСТОВА МАРКОВА п р о д а в а  на СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

СТЕФАНОВА, следният свой недвижим имот, а именно:
Своята 1/2 ид.част /една втора идеална част/ от 180/300 ид.ч. /сто и осемдесет, триста/

идеални части от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ 300 кв.м. /триста кв.метра/, който по сега
действуващия регулационен план,одобрен със заповед № 113/26,09,94г. и № РД-02-14- 
192/2 7.05.871. на Община гр.Казанлък, представляващо урегулиран поземлен имот № 11-5839
/втбри за пет хиляди осемстотин тридесет и девет/, в кв. 167 /сто шестдесет и седми/, по плана на
гр.Казанлък, обл.Стара Загора, ул.”Ген.Гурко” № 13 /тринадесет/, при граници и съседи
улица , имот- Ш-5840- Руска Митева Буюклиева, имот № XXVII-5342, имот XXVIII-5838 и имот
№ (1-5837, 5837 “А”- Виктория Леон Челебонова, за сумата 881,00 лв /осемстотин осемдесет и 
един лева/, която сума е изплатена от купувачката Стефка Георгиева Стефанова на продавачката 
- Мария Христова Маркова и последната, заяви, че я е получила изцяло в брой, още днес в 
деня на продажбата.

II. Купувачката СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА заяви, че е съгласна и купува
подробно описания в пункт първи на този нотариален акт недвижим имот за сумата 881,00 лв
/осемстотин осемдесет и един лева/, която е изплатена на продавачката -  Мария Христова 
Маркова напълно в брой, още днес в деня на продажбата.

: Данъчната оценка на описания недвижим имот е 881,10 лв. /осемстотин осемдесет и
едйн лева и десет стотинки/.

Данъчната оценка на целият имот е 2643.30 лева /две хиляди шестотин четиридесет и 
трй лева и тридесет стотинки 1.

След като се уверих, че от представените документи, че продавачката е собственик на
- / 9 -
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тази сделка, освен представените и подробно описаните по-долу, одобрих този нотариален акт,

продавания недвижим имот и че са изпълнени особените изисквания на закона, както и че 
страните и участниците в нотариалното производство разбират български език и не са неми, 
слепи, глухи или глухонеми и след, като те ми заявиха, че нямат други документи от значение за

който се прочете на страните и след одобрението му се подписа от тях и от мен НОТАРИУСА.
Настоящият нотариален акт се състави в седем еднообразни екземпляра, два за

Нотариуса, два за съдията по вписванията при Районен съд гр.Казанлък и един заверен като 
препис се предаде на купувача -  собственик.

При съставянето на акта се представиха следните документи установяващи правото на 
собственост и изпълнението на особените изисквания на закона :

1. Нот.акт № 123 том III н.д. № 906/5 5г на КРС,
2. нот акт № 32 том II per. №2552 дело 186/200г
!3. Решение № 6095/21,12.98г. по адм. дело № 2239/98г. на ВАС на РБългария.
4. Решение № 538/10,08,ООг. по гр.д. № 3349.000] .на Окръжен съд гр.Ст.Загора,
|5. решение № 966/08,08,200lr.no дело № 211 8.2(К)0г. на ВКС на РБългария, вписано в
| служба вписвания при КРС с вх. № 378/3001,02г. акт № 280 том I,
6. протокол за въвод владение по изп. дело № 118/02г. по описа на КРС, 
|7. Скица №' 23797.02.02r. на Община Казанлък.
’8. Удостоверение за данъчна оценка № 454.06,03,02 i. на ДС Казанлък,
9. У-ние № 58/28.02.02г. на Община Казанлък,
10. 2бр. Декларации за СИО
[11.2 бр. Декларации по чл.226, ал. 1 от ДПК 
12. Молба и б.б. за внесена такса.
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В ИМЕТО НА НАРОДА

Ловният касационен съд на Република България, четвърто
I'-
|о  отделение в съдебно заседание на пети юни две хиляди и първа 

ьстав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАНКА ДАНОВА  
ЧЛЕНОВЕ: М АРИЯ ЛОГОФЕТОВА

М АРГАРИТА СОКОЛОВА

зтар Волга Джоджова 
>етвието на прокурора

I докладваното от председателя (съдията) Мария Логофетова 
^2118/2000 година.

Производството е по чл.218а б.”а” ГПК.
Петко Бонев Войводов от с.Овощник, община Казанлък, 

загорска област е подал в срок касационна жалба против решение №  
1 11.08.2000 г. по гр.д.№  334/00 г. на Старозагорския окръжен съд, с 
| е  отменено решение № 269”д ”/10.01.2000 г. по гр.д.№ 751/97 г. на 
зъшкия районен съд в частта, с която са били отхвърлени като 
звателни предявените от Мария Христова Маркова и Стефка 
1ева Стефанова искове за обявяване нищожността на договор за 

Ц на недвижим имот от 27.10.1995 г. и за предаване собствеността на 
!ието на 2/3 ид.части от празно дворно място от 270 кв.м. 

Р'авляващо парцел №  И-5839 в кв.267 по плана на гр.Казанлък и 
|Р  него е било постановено друго по същество, с което е обявен за 

поради противоречие със закона договорът за замяна на 
имот от 27.10.1995 г. по силата на който О бщ р^Е |^^анлък  

|ьрля правото на собственост върху празно дворно м ^ т д ^ т -^ О  йв.м.
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представляващо парцел № 11-5839 в кв.267 по плана на гр.Казанлък на 
Петко Войводов като Община Казанлък получава собствеността върху 
дворно място от 970 кв.м. представляващо имот пл.н.2848 в кв.376 по 
плана на гр.Казанлък и осъдил Петко Войводов да предаде на Мария 
Христова и Стефка Стефанова собствеността и владението на следния  
недвижим имот: 2/3 ид.части от празно дворно място от  270 кв.м. 
представляващо парцел № 11-5839 в кв.267 по плана на гр.Казанлък.

В жалбата се поддържа, че решението на въззивния съд било 
неправилно, поради допуснати нарушения на материалния закон — 
отменително основание по чл.218б ал.1 б.”в” ГПК. Касаторът твърди, че 
въззивният съд неправилно приложил реш ението на ВНС за налагане на 
мораториум върху разпоредителни сделки с някои недвижими имоти като 
направил разширително тълкуване, без да обсъди заповедта на Кмета на 
Община Казанлък и ) прецени дали е законосъобразна като е приел, че 
договорът за замяна е нищожен като сключен в противоречие с 
мораториума неправилно приложил разпоредбата на чл.26 ал.13.3|Д-. по 
първия ^обективно съединен иск. П о отнош ение на уважения втори 
обективно съединен иск по чл.108 ЗС, не се сочат конкретни оплаквания в 
какво точно се изразяват нарушенията на въззивния съд по смисъла на 
чл.218ж ал.1 ГПК.

Ответниците по касация Мария М аркова и Стефка Стефанова 
застават на становище, че жалбата е неоснователна, а въззивното решение 
правилно поради което следва да бъде оставено в сила. Претендират за 
разноски за тази инстанция.

Община Казанлък не се е явила и не е взела становище по 
основателността на касационната жалба.

Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско 
отделение, като обсъди заявените в жалбата основания и данните по 
делото, приема следното:

Старозагорският окръжен съд действуващ като въззивна 
инстанция е направил пълна и цялостна преценка на доказателствата по 
делото и доводите по тях и е стигнал д о  правилния извод, че договорът за 
замяна на частен недвижим имот с общински недвижим имот от 27.10.1995 
г. представлява гражданско-правна сделка със сложен фактически състав и 
същата е нищожна по смисъла на чл.26 ал.1 ЗЗД като противоречаща на 
повелителната норма на чл.1 от Решение на ВНС във връзка с 
разпореждане с държавно, общинско и друго имущ ество от 17.07.1990 г. 
По делото е било установено, че с влязло в сила реш ение по гр.д.№  798/95 
г. на Старозагорския окръжен съд по реда на ЗВСОНИ /по ЗТСУ и 
др.закони/ на ищците е била възстановена собствеността на 2/3 ид.части от 
празно дворно място от 270 кв.м., представляващо имот пл.н.4147 в кв.167 
по стария план на гр.Казанлък като е било отменено отчуждаването. ^
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Реституционното производство е започнало с направено искане от 
бившите собственици по реда на чл.4 от ЗВСВНОИ по ЗТСУ на 26.02.1992 
г. и завършило на 21.12.1998 г. когато с влязло в сила решение №  6095 по 
адм.д.2239/98 г. ВАС на РБ, четвърто отделение, е постановено отменяване 
на отчуждаването на недвижимия имот до  размер на 2/3 ид.части от 
празно дворно място от 270 кв.м. и следователно възстановена 
собствеността върху процесния имот. В тази връзка правилни и 
законосъобразни са съжденията на въззивния съд, че с атакувания договор 
за замяна от 27.10.1995 г. Община Казанлък се е разпоредила е недвижим 
имот общинска собственост по отношение на който е имало висящо 
реституционно производство, тъй като последната е била сезирана с 
искане за отмяна на отчуждаването и била страна по образуваните съдебни 
производства. Правилно е и разбирането, че договорът за замяна е 
сключен преди постановяването на влязъл в сила съдебен акт във връзка с 
реституирането на имота в лицето на ищците и по време на Решението на 
ВНС от 17.08.1990 г., с което се спира разпореждането с имущество 
подробни изброено в приетия мораториум. В тази връзка правилно е 
изтълкувано и понятието “земя” по смисъла на цитираната разпоредба по 
отношение на процесния недвижим имот, който представлява празно 
дворно място. Несъстоятелно е твърдението в касационната жалба, че 
въззивното решение било неправилно поради факта, че въззивният съд не е 
обсъдил и съобразил, че със Заповед № 927 от 20.10.1995 г. кметът на 
Общината е разпоредил да се извърши замяна на процесния имот, тогава 
общинска собственост с имота, собственост на ищеца — сега касатор и 
същата е извадена в съответствие с разпоредбата на чл.137 НДИ. Именно, 
въз основа на тази заповед е бил сключен атакувания договор за замяна и 
въззивният съд правилно е обсъждал цялата сделка в нейната съвкупност и 
обусловеност защ ото договорът за замяна представлява гражданско- 
правна сделка със смесен сложен фактически състав. След като по делото  
е било установено, че договорът за замяна противоречи на нормата от 
публичен ред — Решението на ВНС от 17.08.1990 г., което съгласно чл.86 
ал.2 Конституцията на РБ се приравнява на закон, законосъобразен е 
изводът, че той му противоречи съобразно разпоредбата на чл.26 ал.1 ЗЗД 
се явява нищожен и като го обявил за такъв не е допуснал нарушение на 
материалния закон.

Въпреки, че съгласно разпоредбата на чл.218ж ал.1 ГПК ВКС се 
произнася само на заявените в жалбата основания за касиране на 
обжалваното решение, а по отношение на втория обективно предявен и 
уважен иск по чл.108 ЗС липсват каквито е да е конкретни оплаквания в 
какво се изразяват нарушенията на Здкой<хт - . правилно е постановена 
ревандикация върху имота, предвид установеното по делото, че в случая са 
били налице елементите от фактическия състав на иска по чл.108 ЗС.
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Касационната жалба на заявените в нея основания е
неоснователна, а въззивното решение на Старозагорския окръжен съд — 
правилно, поради което следва да се остави в сила.

П о изложените съображения Върховният касационен съд, състав 
на четвърто гражданско отделение

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 538/10.08.2000 г. по гр.д.№ 334/2000 
г. на Старозагорския окръжен съд.

ОСЪЖ ДА Петко Войводов да заплати на Мария Маркова и 
Стефка Стефанова сумата 200 лева направени разноски по делото за тази 
инстанция. ,
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РЕШЕНИЕ N 538
град Стара Загора 

10.08. 2000Г.
ап
и е го
касае
чямаше

В ИМЕТО НА НАРОДА 
СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

я
Г

в К п 
Това В публичното заседание на 4 май през две хилядната година в състав:

Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

Членове:
1. ТАТЯНА ГЪОНЕВА
2. " ТОДОР МИНОВ

1

", че 
|апице

при секретаря Павлина Петкова и в присъствието на ........ прокурор ..............
като разгледа докладваното о т  съдия ГЪОНЕВА гр. дело N 334 по описа за 
2000 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

'П Я  ,

 ̂ Производството е образувано по въззивна жалба на Мария Христова
Маркова и Стефка Георгиева Стефанова против решение №269”д”/  

на j  10.01.2000г., постановено по гр.д. №751/1997г. по описа на Казанлъшки районен 
' съд, с което са отхвърлени к ато неоснователни предявените: иск за обявяване 

ТО ’ нищожността на договор за замяна на недвижим им от о т  27.10.1995г. и иск по 
чл.108 ЗС.

а И

ч,-

В жалбата се излагат подробни оплаквания за незаконосъобразност и 
необоснованоап на обжалВаното решение и се праВи искане същото да бъде 
отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което исковете да 
бъдат уважени.

Въззиваемата опрана Община Казанлък не изпраща представител и не 
взема становище по основателността на жалбата.

Въззиваемият П етко Бонев Войводов също не взема становище по 
основателността на жалбата.

Окръжният съд, след като обсъди събраните по делото доказателства 
във връзка с развитите оплаквания и доводи на жалбоподателите и като



избърши изцяло проверка на законосъобразността на обжалвания съдебен aki. 
намери за установено следното:

Жалбата е основателна.

Ищците /сега въззивници/ Мария Христова Маркова и Стефка 
Георгиева Стефанова са предявили пред районния съд два обективно съединени т
иска - първият с праВно основание чл.26 ал.1 ЗЗД - за обявяване/нищожността в:
на договор за замяна на недвижим им от о т  27.10.1995г. поради противоречие С
със закона - в случая с Решение _ на ВНС във връзка с разпореждането с п]
държавно, общинско и друго имущество и вторият - ревандикационен - за п<
предаване собствеността и владението на 2/3 ид.ч. о т  празно дворно място вч
о т  300 кв.м., представляващо парцел П-5839 в кв.267 по плана на гр. Казанлък. М
Твърдят, че собствеността върху им ота им е възстановена по реда на 
ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др. с влязло в сила решение на Старозагорски окръжен 
съд по адм.д. №798/1995г. oi

п/
Видно о т  приложеното като доказателство адм. д. №402/1993г. на № 

Старозагорски окръжен съд, ищците Мария Маркова и Стефка Стефанова 
като наследници на Георги Димитров Марков, са отправили искане но Кмета  
на Община Казанлък с вх. №94-0-36/26.06.1992г. за отмяна на отчуждаването и К
възстановяване собствеността на им от пл. №4147 в кв.164 по плана на гр. иг
Казанлък, отчужден през 1964г. по реда на ЗПИНМ. Искането е подадено no At
реда на чл.4 о т  ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др. По същото К м етът на Община в
Казанлък не се е произнесъл, поради което е бил обжалван мълчаливия отказ. кв
Жалбата против същия е предмет на адм. д. №402/1993г. Постановеното Вч
решение е било отменено по реда на прегледа с решение №3726/31.01.1995г. по 27
адм.д. №178/1994г. на ВСР и делото е било върнато за ново разглеждане о т  ко
друг състав. При новото разглеждане е образувано адм. д. №789/1995г. на СОС. лВ
С постановеното решение е отменен мълчаливия отказ на Кмета на Община кВ 
Казанлък в ч астта  му, с която е отказано отмяна на отчуждаването на 2/3 в i 
ид. ч. о т  дворно място о т  220 кв.м., представляващо част о т  имот пл. №4147 
в кв.167 по стар план на гр. Казанлък и е отменено отчуждаването върху 
описаната част о т  процесния имот, като жалбата в останалата й част е пр 
отхвърлена като неоснователна. С решение №6095/21.12.1998г., постановено 
по адм.д. №2239/1998г. на. ВАС на РБ - IV Отделение - решението на СОС е 
отменено в частта  му досежно отм ененото отчуждаване на 2/3 ид.ч. о т  220 ра
кв.м. о т  имота, както и в частта, с която е отхвърлена жалбата в koi
останалата й част като неоснователна и вместо него е постановено ОС
отменяване на отчуждаването на недвижим им от в размер на 2/3 ид. ч. о т  им
празно дворно място о т  270 кв.м., съставляващо им от пл. №4147 в кв.167 по по
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лана на гр. Казанлък, извършено с Решение на ИК на ГОНС гр. Казанлък о т  
13.02.1964г. по Протокол №4 т.14, собственост на наследниците на Георги 

. Димитров Марков - Мария Христова Маркова и Стефка Георгиева Стефанова. 
В останалата му част решението е оставено в сила.

а Следователно реституционното производство, започнало с отправено
и искане по реда на чл.4 о т  ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др. през 1992г. /молбата е с
а вх. №94-С-36/26.06.1992г./ е приключило с влязло в сила решение на 21.12.1998г.
е С постановения съдебен акт е отменено отчуждаването на 2/3 ид.ч. о т
с празно дворно място о т  270 кв.м., представляващо им от пл. №4147 в кв. 167
а по стар план на гр. Казанлък и следователно се възстановява собствеността
о върху описания недвижим им от на ищците /сега въззиваеми/ Мария Христова
с. Маркова и Стефка Георгиева Стефанова, 
а "
н По делото не се спори, че им отът, по отношение на който е отменено

отчуждаването /за  2/3 ид.ч./ е идентичен с им от пл. № 5839 в кв.173 по новия 
план на гр. Казанлък. Това обстоятелство се установява и о т  Удостоверение 

а №45/28.07.1992г. на Община Казанлък /  вж. л.12 о т  гр.д. №402/93г./
а
а Със заповед №927/20.10.1995г. на осн. чл.13 ЗС и чл.137 о т  НДИ на
0 К м ета на Община Казанлък е постановено да се извърши замяна на процесния
|. имот, който е бил към този момент все още общинска собственост /вж.
з А кт №5767 на Община Казанлък - на л.63 о т  гр.д. 0751/97г./ с им от пл. №2848
1 в кв.376 по плана на гр. Казанлък, представляващ празно дворно място о т  910 

кв.м., собственост на втория ищец /сега въззиваем/ П етко Бонев Войводов.
) Въз основа на тази заповед е сключен договор за замяна на недвижим им от о т
) 27.10.1995г. между Община Казанлък и П етко Бонев Войводов, по силата на
1 който Община Казанлък прехвърля правото на собственост на парцел П-5839 в

кв.167 по плана на гр. Казанлък, представляващ празно дворно място о т  300 
кв.м., на П етко Бонев Войводов, а Община Казанлък получава им от пл. №2848 
в кв.376 , представляващ празно дворно място о т  910 кв.м.

При така установената фактическа обстановка съдът намери, че 
предявените искове по чл.26 ал.1 ЗЗД и по чл.108 ЗС са основателни.

С атакувания договор за замяна о т  27.10.1995г. Община Казанлък се е 
разпоредила с недвижим имот - общинска собственост, по отношение на 
който е имало висящо реституционно производство. Още през 1992 г. 
Общината е била сезирана с искане за отмяна на отчуждаването на процесния 
им от, по което не се е произнесла, а впоследствие е участвала като страна 
по образуваното съдебно производство по делата пред Старозагорски окръжен
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съд , а така също и пред ВСР и ВАС на РБ. Договорът за замяна е склк>, 
преди постановяването на влязъл в сила съдебен акт по спора.

С извършената замяна е нарушена разпоредбата на чл.1 о т  Решение на 
.ВНС във връзка с разпореждането с държавно, общинско и друго имущество. 
Съобразно цитираната разпоредба се спира разпореждането със земя, 
административни, стопански и туристически обекти и одържавени по 
ЗОЕГПНС жилища и вили, представляващи държавно и общинско имущество, 
както и с недвижими имоти на колективни земеделски стопанства. 
Действително имуществото, по отношение на което действа тази  
разпоредба, е изчерпателно изброено и т о  „обхваща няколко хипотези. Първата 
о т  тях е “земя, административни, стопански и туристически обекти”. 
“Одържавените по ЗОЕГПНС жилища и вили” са отделна, -втора хипотеза. 
Безспорно процесният имот, който представлява празно дворно място, е 
“земя” по смисъла на цитираната разпоредба. Решението на ВНС е прието на 
17.08.1990г. и е обнародвано в ДВ бр.69 о т  1990г. Следователно мораториумът, 
който т о  съдържа, е действал и към датата  на замяната на процесния имот, 
извършена о т  Община Казанлък - 27.10.1995г.

Съгласно разпоредбата на чл.86 ал.2 о т  Конституцията на Република 
България законите и решенията на Народното събрание са задължителни за 
всички държавни органи, организации и граждани. Цитираната конституционна 
разпоредба приравнява по степен и правно  ̂действие решенията като актове 
на Народното събрание на законите. Обявява и задължителното съобразяване 
с тях на всички държавни органи, организации и граждани.

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намери, че замяната на
I

процесния имот, обективирана в договора о т  27.10.1995г. противоречи на 
повелителната норма на чл.1 о т  Решение на ВНС във връзка с 
разпореждането с държавно, общинско и друго имущество о т  17.08.1990г. По 
силата на чл.86 ал.2 о т  КРБ kamqr акт на най-висшия орган на държавна власт 
т о  е приравнено по степен на закона. Следователно обективно е налице 
противоречие на договора за замяна със закона и съобразно разпоредбата на 
чл.26 ал.1 пр.1 о т  ЗЗД същият се явява нищожен.

За да бъде уважен иска по чл.108 ЗС, следва да са налице в кумулативна 
даденост три условия: ищецът да е собственик на имота, ответникът да го 
владее и тов а  владение да е без правно основание.

Безспорно се установи по делото, че с решение №6095/21.12.1998г. по 
адм.д. №2239/98г. на ВАС на РБ е отменено отчуждаването на 2/3 ид.ч. о т
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/0 кВ. м. от процесното дворно място /и м о т  пл. №4147 в кв. 167 по плана на 
ар. Казанлък при отчуждаването, сега парцел П-5839 в к кв.267 по плана на гр.

/■' Казанлък/. С постановения съдебен акт ищците /сега въззивници/ Мария 
Христова Маркова и Стефка Георгиева Стефанова като наследници на 
отчуждения собственик Георги Димитров Марков са признати са собственици 
на тази част о т  имота.

Не се спори по делото, че след извършената замяна и м отъ т се владее 
о т  ответника /сега въззиваем/ П етко Бонев Войводов.

Правното основание, по силата на което ответникът Войводов владее 
имота, е сключеният с Община Казанлък договор за замяна о т  27.10.1995г. 
Съобразно посочените по-горе съображения този  договор е нищожен поради 
противоречие със закона /реса. с нормата на чл.1 о т  Решение на ВНС о т  
17.08.1990г./, поради к оето не поражда правни последици. Следователно се 
налага изводът, че правото на собственост на процесния им от не е 
прехвърлено на Войводов чрез гражданско-правната сделка, поради което  
същият владее имота без правно основание.

Предвид гореизложеното, Окръжният съд намери, че на налице и т р и т е  
предпоставка, обуславящи основателността на ревандикационния иск - ищците 
доказаха, че са собственици на 2/3 ид.ч. о т  имота, същевременно ответникът  
го владее и т о  без правно основание. Доколкото обаче в с решението на ВАС 
на РБ се отменява отчуждаването на 2/3 ид.ч. о т  270 кВ. м. о т  процесното 
дворно място, т о  за тази квадратура на имота ищците са активно 
легитимирани да предявят претенцията си. Следва ответникът /въззиваем/ 
П етко Войводов да бъде осъден да им предаде собствеността и владението 
на 2/3 ид.ч. о т  270 кв.м. о т  имота. В останалата част /д о  посочената в 
исковата молба квадратура о т  300 кв.м./ искът се явява неоснователен и 
следва да бъде отхвърлен.

По изложените съображения Окръжният съд намери, че обжалваното 
решение е незаконосъобразно, тъй като неправилно е приложен материалния 
закон - разпоредбата на чл.26 ал.1 З З Д  като не е съобразено действието на 
Решение на ВНС о т  17.08.1990г. Решението на КРС е и необосновано, тъй  
к ато правните изводи на съда не кореспондират със събрания доказателствен 
материал. Следва същото да бъде отменено и вместо него да бъде 
постановено друго, с което обективно съединените искове по чл.26 ал.1 ЗЗД и 
по чл.108 ЗС да бъдат уважени. По отношение на предявения 
ревандикационен иск решението следва да бъде частично отменено - досежно 
претенцията за 270 кв.м. о т  имота. В останалата част - досежно 30 кв.м. о т  
им ота - следва да бъде оставено в сила.

. V
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В полза на въззивниците следва да бъдат присъдени направените v 
районния съд и пред настоящата инстанция разноски общо в размер на 124,

6

лв.

Водим о т  горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение №269”д”/10.01.2000г., постановено по гр.д. 
№751/1997г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта, с която са 
отхвърлени като неоснователни предявените о т  Мария Христова Маркова и 

- Стефка Георгиева Стефанова искове за обявяване нищожността на договор за 
замяна на недвижим им от о т  27.1019954- и за предаване на собствеността и 
владението на 2/3 ид.ч. о т  празно дворно м ясто о т  270 кв.м., представляващо 
парцел №11-5839 в кв. 267 по плана на гр. Казанлък, като вместо него 
ПОСТАНОВЯВА:I

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН поради противоречие със закона договор за 
замяна на недвижим им от о т  27.20.1995г., по силата на който Община 
Казанлък прехвърля правото на собственост върху празно дворно м ясто о т  
300 кв.м., представляващо парцел №11-5839 в кв.267 по плана на гр. Казанлък на 
П етко Бонев Войводов о т  с. Овощник Общ. Казанлък ул. “Родопи” №10 ЕГН 
5502217604, като Община Казанлък получава собствеността върху празно 
дворно м ясто о т  910 кв.м., представляващо им от пл. №2848 в кв.376 по плана 
на гр. Казанлък.

ОСЪЖДА ПЕТКО БОНЕВ ВОЙВОДОВ. о т  с. Овощник Общ. Казанлък
ул. “Родопи” №10 ЕГН ДА ПРЕДАДЕ на Мария Христова Марковг
о т  гр. Казанлък ул. “Цар Иван Шйидман” №36 вх.В ап.39 и Стефка Георгиева
Стефанова о т  гр. Казанлък ул. “Цар Иван Шиидман” №23 вх.Д ап.96
собствеността и владението върху следния недвижим имот: 2/3 ид.ч. о т
празно дворно м ясто о т  270 кв.м., представляващо парцел №11-5839 в кв.267
по плана на гр. Казанлък.

«

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

ОСЪЖДА Община Казанлък и П етко Бонев Войводов с п.а. ДА 
ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на Мария Христова Маркова и Стефка Георгиева 
Стефанова, и двете с п.а., направените по делото разноски пред КРС и пред
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стоящ ата инстанция общо 8 размер на 124, 50 лВ. /с т о  двадесет и четири 
ева и п етдесет  стотинки/.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС 8 30-дне8ен срок о т  
съобщението.


