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по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Обшши [кия съвет

от Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанл'гьк

Относно: Продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на 
ОбС -  Казанлък на: Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 в местно» г „Под Енина“ и 
определяне на начална тръжна цена.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

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

Мотиви: Под №11 в Приложение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“ към Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти -  общинска собственост (ГПУРИОС), на 
община Казанлък за 2016 г., приета с Решение № 11/16.12.2015г., е включен Поземлен 
имот с идентификатор 27499.91Л (две седем четири девет девет т|)чкя девет едно

ни със Заповед 
и с обща площ 

предназначение 
»землен имот за 

27499.221.338,

точка едно), по Кадастрални карта и регистри на гр.Казанлък, одоб 
№ РД-18-97/30.12.2009г. на ИД на АГКК с адрес: местност „Под Енин; 
33683 (тридесет и три хиляди шестстотин осемдесет и три) кв.м. Трайн 
на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг п 
движение и транспорт. Номер по предходен план: 091001. Съседь 
27499.224.460, 27499.224.1, 27499.223.544, 27499.223.628.
Ведно с построените сгради:
Сграда с идентификатор 27499.91.1Л (две седем четири девет девет 
точка едно точка едно) с адрес: местност „Под Енина“ със застроена 
тридесет и един) кв.м. Брой етажи: 1. Предназначение: Друг вид обшест: 
Сграда с идентификатор 27499.91.1.2 (две седем четири девет девет 
точка едно точка две) с адрес: местност „Под Енина“ и със застроена п 
Брой етажи: 1. Предназначение: Сграда за енергопроизводство.

очка девет едно
пощ 231 (двеста 

на сграда, 
очка девет едно 
ощ 9 (девет) кв.м

За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) № 3271/28.04.2016г., вписан в 
Служба по вписванията под № 3298/03.05.2016 г., Акт 162, т. 10, н.д. 2 061 
За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съотве ио  97 556.90 лв. и 
351 640 лв.
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С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно д<з 
проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна 
реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена 
изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключ 
продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на 

1{й>р ’5ръзка с гореизложеното, предлагам следния
T->V ; г ^ * - г<

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕ1ЩЕ:
Общински съвет -  Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, въ 
2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и a.i 
на ОбС - Казанлък,

РЕШИ:

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста 
придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска ссб< 
Казанлък, на общински имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 (две седем четири 
девет едно точка едно), по Кадастрални карта и регистри на гр, 
със Заповед № РД-18-97/30.12.2009г. на ИД на АГКК с адрес: местн| 
обща площ 33683 (тридесет и три хиляди шестстотин осемдесет 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползван 
имот за движение и транспорт. Номер по предходен план: 091001. Съ( 
27499.224.460, 27499.224.1, 27499.223.544, 27499.223.628.
Ведно с построените сгради:
Сграда с идентификатор 27499.91.1.1 (две седем четири девет дево 
точка едно точка едно) с адрес: местност „Под Енина“ със застрое! 
тридесет и един) кв.м. Брой етажи: 1. Предназначение: Друг вид общесг 
Сграда с идентификатор 27499.91.1.2 (две седем четири девет девс 
точка едно точка две) с адрес: местност „Под Енина“ и със застроена 
Брой етажи: 1. Предназначение: Сграда за енергопроизводство.
Начална тръжна цена 351 640 (триста петдесет и една хил 
четиридесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и 
спечелилия търга.

бъде организиран и 
дена, определена по 

съответстваща на

еане на договор за 
Община Казанлък.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира прове 
търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички noi 
фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и облйс 
област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура -  КаЗ. 
реда на общия надзор за законност.

Закона за местното 
връзка с чл. 41, ал. 

. 8 от Наредба № 15

от Наредба № 15 за 
ственост на ОбС-

девет девет точка 
а за и лък, одобрени 

бст „Под Енина“ и с 
три) кв.м. Трайно 

е: За друг поземлен 
еди: 27499.221.338,

г точка девет едно 
а площ 231 (двеста 
вена сграда, 

т точка девет едно 
площ 9 (девет) кв.м

;ди шестстотин и 
др. са за сметка на

ждане на публични 
ледващи правни и

тния управител на 

•Пнлък за преглед по



Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общшскг съвет по чл. 45, ал. 
5, изр. 1 от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд 
Стара Загора.

АДРЕСАТ НА АКТА:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Сергей Тончев -  началник отдел ИУС

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

Предоставям Ви доклада в електронен вид. 

Приложение:
1. Акт за общинска собственост
2. Скица
3. Удостоверение за данъчна оценка
4. Пазарна оценка

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

Съгласували:
Здравко Балевски, началник отдел ПНОL 
Сергей Тончев, началник отдел ИУС 
Михаил Михайлов, зам. кмет на Община Каза: 
Изготвил:
Галина Дичева, ст. експ. ИУ£
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Приложение №2 към чл.2,т.2 и м ,3

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

1НИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
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/име,презим>; и фамилия/.АКТ № 3271
ЗА ЧАСТНА ОБЩ И Н СКА  СО БСТВЕН О СТ

Регистър 1 

Досие: 3271

СВАИ
К  \LO

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 28.4.2016 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 59, ал. 1 от ЗОС, чл. 19 от Наредба №8/2009 г. 

№РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК и №671/ 
на община Казанлък

на
28

МРРБ и МП, Заповеди 
.04.2016 г. на Кмета

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМ ОТА:

ПОЗЕМЛЕН И М О Т, с обща площ 33683 ( тридесет 
шестстотин осемдесет и три кв.м.) 
с идентификатор 27499.91Л (две седем четири дев 
едно точка едно) по кадастрална карта и регистри н 
със заповед № РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК, Тр 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползван 
имот за движение и транспорт, ведно е построени 
П родължава в р. 11 "Забележ ки"—>

и три хиляди и

йт девет точка девет 
а село Енина, одобрени 

айно предназначение на 
е: За друг поземлен 
те върху него сгради,

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък, 

гр.(с.) с.Енина ЕКАТТЕ: 27459

кв: У ПИ:
пл7ид. №: 27499.91.1

бл: вх:

Заповед:
местност: "Под Енина” 
ул:

ет: anJft:

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: имоти 27499.223.628, 27499.223.544,27499.224.1, 27 
27499.221.338

№:

499.224.460,

6.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА 
ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:

97 556,90 лв.



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ няма

8. НОМЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

е АОСч №705/ 21.07.2003 г, вписан в Служба по вписванията град Казанлък 
с вх. №3383/ 29.07.2003 г, № 142, т. II, н. д. 1468, п. 15920.

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

От кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската соб

J

ственост.

10. АКТОСЪСТАШТЕЛ

Олга Тенева Шикова, Гл. експерт И У С . ........... i
f
/ ...... /подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

Продължение от р. 3 "Вид и описание на имота":
Сграда с идентификатор 27499.91.1.1 (две седем четири девет девет точка д 
точка едно)със застроена площ 231(двеста тридесет и един)кв.м, брой етаж! 
предназначение: Друг вид обществена сграда, Година на построявене-1983( 
осемдесет и трета) година, масивна конструкции:
Сграда с идентификатор 27499.91.1.2 (две седем четири девет девет точка д 
точка две)със застроена площ 9(девет) кв.м, брой етажи: 1(един), предпазна 
енергопроизводство (трафопост), Година на построявене-1983(хиляда девет» 
трета) година, масивна конструкция:
Съоръжения и подобрения — писта, автополигон, асфалтирани пътища и др.

•

.

-

евет едно точка едно 
i: 1(един), 
хиляда деветстотин

евет едно точка едно 
чение: Сграда за 
стотин осемдесет и

5
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агенция по геодезия,
К4 РТОПМФИП И КД^ИСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул„ 
тел.: 02/818 83 83, флкс: 02,
ACAD@CADASTBE.BO • WSW9Щctpi lie

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 
№ 15-227434-12.05.2016 г.

Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 

С. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в KKKF 
Адрес на поземления имот: местност ПОД ЕНИНА 
Площ: 33683 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт

Координатна система БГС2005

mailto:ACAD@CADASTBE.BO
mailto:stara.zagora@cadastre.bg


А г е н а т  п о  гео дези я ,
КАРТОГРАФт  И КАДАСТЪР

Номер по предходен план: 091001 
Съседи: 27499.221.338, 27499.224.460, 27499.224.1,27499.223.544, 27499.223.628

София 1618, кв. .Павлово, 
tea.: 02/818 83 83, факс;.& |
ACAP@CADASTRE.BG •  -WW^yjj

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 162 том X per. 3298 дело 2065 от 03.05.2016г., издаден от 
Служба по вписванията гр.Казанлък

Сгради, които попадат върху имота
1. Сграда 27499.91.1.1: застроена площ 231 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид 
обществена сграда
2. Сграда 27499.91.1.2: застроена площ 9 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
енергопроизводство .

mailto:ACAP@CADASTRE.BG


ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

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

Изх. № 7404028235 /  27.04.2016 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 № 2 към ЗМДТ

ОБЩ ИНА КАЗАНЛЪ К
ЕИК по БУЛСТАТ 000817778 
Адрес за кореспонденция

ул. РОЗОВА ДОЛИНА № 006, гр. КАЗАНЛЪК 6100

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот, находящ се
в 6142 с.ЕНИНА , кадастрален номер 27499.91.1 от 2009 кв а р та л ......... УПИ п а р ц е л ...... одобрен
през г., идентиф икатор на поземления имот ......................и представляващ

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

Други нежилищни обекти 
УЧЕБНА СГРАДА 
идентиф икатор:...............

231,00 1/1 11 067,60 11 067,60

Производствен обект 
идентиф икатор:...............

9,00 1/1 260,80 260,80

Земя 33 683,00 1/1 86 228,50 86 228,50
идентиф икатор:...............

данъчната оценка на гореописания имот е: 97556.90 лв. словом 
ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 90 СТ.

за собственика е: 97556.90 лв. словом 
ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 90 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404028235/27.04.20 
КАЗАНЛЪК
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ,/

Подпис: 
Издал

ослужи пред ОБЩИНА 

7.04.2016 г.

Узунова



3.06.2016г.

П А З А Р Н А  О Ц Е Н К А
на

Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 ,
с. Енина,

ведно с построените в него сгради:
1. сграда с индефикатор 27499.91.1Л

|2. сграда с индефикатор 27499.91.1.2

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМ ОТА 351 640 лв.
В ТОВА ЧИЛО ДЯЛ НА ЗЕМЯТА 287 340 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: О бщ ина Казанлък 
Изпълнител: инж. Боряна Мънева

03.06.2016г.



Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Описание на заданието
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на: Поземлен имот 27499.91.1, с. 
Енина, м. ПОД ЕНИНА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг 
поземлен имот за движение и транспорт, площ 33683 кв.м., стар номер 091001 
В едно с построените в него сгради:

>  Сграда 27499.91.1.1, с. Енина, п.к. 6142, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Друг 
вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 231 кв .м .;

>  Сграда 27499.91.1.2, с. Енина, п.к. 6142, вид собств. Общинска частна, функц. предн. 
Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 9 кв.м.

Възложител: Община Казанлък 
Договор №Д06-103/30.05.2016г.
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева
Цел на оценката: Определяне справедливата пазарна стойност на имота 
Използвана методика при изготвяне на оценката:

>  Метод на вещната стойност
>  Метод на пазарните сравнения
>  Ликвидна стойност

Дата на изготвяне на оценката: 03.06.2016г.

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:
✓  АЧОС № 3271/28.04.2016г.;
S  Скица на поземлен имот № 15-227434-12.05.2016г.;
S  Удостоверение за данъчна оценка;
У Информация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания имот;
S  Досегашен опит и наличната база данни на оценителя;



Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. Описание на района
Оценяваният имот се намира между в землището на село Енина, източно от пътя свързващ с. 
Енина с гр. Казанлък. В близост се намират: р. Старата река, градини с розови насаждения, мера, 
широколистна гора.
До имота се достига по път с трайна настилка. Електрозахранването е чрез собствен трафопост.

2.2. Описание на имота:
Поземлен имот 27499.91.1, с. Енина, м. / под енина/, вид собств. Общинска частна, вид територия 
Земеделска, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 33683 кв.м.
Парцелът е с правоъгълна форма, удължен в северозападния ъгъл /отбивка от пътя Казанлък -  
Енина/.
През 1983г.върху парцела е създадено Детско автоградче, изградени са асфалтова площадка, 
пътища и тренировъчни естакада, канал за обслужване на автомобили.
Изграден е макет на градче -  свободно ситуиран, южно от основната сграда. Изграден е от 
стоманобетонови стенички символично изразяващи сгради между които са изградени асфалтови 
пътища.
В горната част на парцела е разположена обслужваща сграда: Сграда 27499.91.1.1 с 
функционално предназначение - Друг вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 
231кв.м.. Сградата е построена през 1983г.. основната носеща конструкция е изпълнена от 
стоманобетонов скелет. Ограждащите и разпределителни зидове са от тухли. Покривът е скатен, 
стоманобетонова конструкция с покритие от битумни плоккости.
Функционалното разпределение на площта включва: партерен етаж -  разпределителен коридор; 
четири работни помещения; склад; две санитарни помещения; гаражна клетка със склад -  които 
към момента са едно общо помещение със самостоятелен подход от източната фасада на 
сградата; еднораменно стълбище до второ ниво на сградата където е разположено едно работно 
помещение в което е бил разположен команден пулт.
Довършителните работи са: под -  балатум в коридора, бетонова настилка в работните 
помещения, теракот в тоалетните /липсват плочи, част от настилката е почупена/; стени -  
вароциментова мазилка с латексово боядисване - нуждае се от ремонт, в санитарните помещения 
/тоалентна за мъже и жени/ стените са били облицовани с фаянсови плочи част от които са 
паднали. Санитарните клетки са обособени с преградни зидове с височина '2,00м без таван, 
таванът е общ за санитарния възел. Стълбищната клетка е без настилка — /ст,бетон/.
Дограма: прозоречна -  ПВС стъклопакет; врати -  ПВС; метална гаражна врата.
Сграда 27499.91.1.2, с функционално предназначение - сграда за енергопроизводство, брой 
етажи 1, застроена площ 9 кв.м.
Ситуирана източно от основната сграда. Монолитно изградена, стоманобетонова носеща 
конструкция и тухлени ограждащи стени.
В имота има и изградена тоалетна, сградата не е описана в документа за собственост. 
Едноетажна, монолитно изградена., полувкопана в терена. Състои се от тоалетна за мъжи и 
тоалетна за жини със самостоятелен подход. Сградата е в лошо състояние, не се експлоатира,

2.3. Правен статут
Правното съответствие на имота е на основание:

✓  АЧОС № 3271/28.04.2016г.;
■S Скица на поземлен имот № 15-227434-12.05.2016г.;

Имотът е частна общинска собственост - Община Казанлък



III. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ОБЕКТА ПО МЕТОДА НА 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СТОЙНОСТ

3.1. Описание на метода

Методът на възстановителна стойност разчита на принципът на размяна и се базира на 
стойността на възпроивеждане на подобен (еквивалентен) модерен имот със сходни 
характеристики и същата употреба. Той се отнася до изчисленията на стойността на оценявания 
имот на базата на стойността на възпроизвеждане.

3.2. Оценка на сградите
Цената за един квадратен метър застроена площ е определена на база данни за цени на 

СМР публикувани в специализираното издание “Строителен надзор” и “Справочник за цените в 
строителството” януари 2016 год., „Едносекционна панелна сграда”, както и обобщени данни за 
строителната стойност на различните по предназначението си видове сгради, като в цената на 
кв.м са включени всички разходи по проекта и надзора.

Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

сгради: 1. 2.
площ 231 9

Строителна стойностна 1 кв.м. СМР 558 670
Обща стойност 128 898 лв. 6 026 лв.
година на строителство 1983 1983
Обща експлоатационна годност 80 80
Възраст към датата на оценката 30 30
Остатъчна експлоатационна годност 50 50
Овехтяване % 50% 26%
Овехтяване в лв. 64 449 лв. 1 554 лв.
икономическо овехтяване % 10% 2%
икономическо овехтяване лв 12 890 лв. 121 лв.

стойност на подобренията /площадка, алей, 
проводи и др./ 8 387 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ СГРАДИ 64 300 лв.

Нетната стойност на възстановяване е изведена на база строителна средна цена за съответния 
еталон на СЕК ЯНУАРИ 2016г., Еталон 18” Едноетажна обслужваща монолитна сграда” - 
588лв/кв.м.; За сграда трафопост е приложен коректив от 1,2 , като са отчетени особеностите и 
състоянието на имота и разликите спрямо ползвания еталон. Стойността на подобренията в 
имота - площадка, асфалтови алеи, проводи и др.) е приета 15% от възстановителна стойност на 
сградите. Физическата амортизация е изчислена чрез квадратична формула на база възраст на 
сградата и ОЕГ за вида конструкция.

3.3. Оценка на земята
В настоящата оценка е използвана информация от интернет сайтовете за публикуване на обяви -  
продажба на парцели в района на оценявания имот.

сравнение!

Продава Земеделска земя в с.Енина, обл. Стара Загора Цена: 21000 BGN | 
Цена/кв.м.: 9.04 BGN Квадратура: 2322 кв.м.
ЕЛИТ ИМОТИ Продава: Парцел от 2.322 m2 със статут земеделска земя 
на главния път за е. Енина.18 метра лице на пътя. Между автоградче и 
главния път. Цена 21 000 лв. Тел. за контакт: 0878 50 42 70 или в офиса на 
агенцията, http://www.kazanlak.com/imoti-34467.html

http://www.kazanlak.com/imoti-34467.html


Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

сравнение_2

Продава ПАРЦЕЛ, област Стара Загора, ip. Шипка. Цена 35 ОООевро (5 
евро/кв.м.= 9,78лв/кв.м.) Ток и вода. Продава уникален парцел от 7 декара 
със 140 метра лице на основен път Казанлък, гр. Шипка, гр. Габрово, 
гр. Русе на 2 км след с. Крън по посока прохода !!. Намира се срещу 
могилата Косматка след заведението Светицата. Част от коридор номер 9 
Александрополис - Киев !! Абсолютна оферта и то в долината на розите и 
тракийските царе
http://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv= 1 г 130263110863 73 2&slink=28z 
3bl&fl=l

сравнениеЗ
Парцел, 5000ш2 (продажба) гр.Казанлък, общ. Казанлък. Цена 75 000лв 
(15лв/кв.м.) Парцелът се намира в северната част на гр. Казанлък, зад 
завод "Хидравлика" http://land.homes

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

елем ент на сравнение имот сравнение 1 сравнение 2 сравнение 3
площ 336831 2322 7000 5000
цена (лв/кв.м.) 9.04 9.78 15
виц аналог

!1I||тв.
1!JI:

оферта оферта
корекция в % -10% -10% -10%1

локация

1
м/у Казанлък м/у Казанлък и 
иЕнинавтора Енина-18м. 
.пиния Лице на пътя

след Крън 
140м. Лице на 
пътя
Казанлък - 
Шипка

Казанлък - 
зад
Хидравлика

корекция в % ) -2% -3% -4%
размер и форма 33683j 2322 7000 5000
корекция в % -12% -6% -12%

друго
за движение земеделска 

и транспорт земя
земеделска

земя
промишлен

парцел
корекция в % 0% 0% -2%
м нение & JB3&/кв,mi* 8,53 .ш.

I _ ; !.287 341 лв.

3.4. Обобщени резултати

СТОЙНОСТ НА ЗЕМЯТА 287 340 лв.
СТОЙНОСТ НА СГРАДИТЕ 64 300 лв. 1
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИМОТА 351 640 лв.

Стойностите са закръглени.

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ОБЕКТА ПО МЕТОДА НА ПАЗАРНИТЕ 
СРАВНЕНИЯ

4.1. Описание на метода

http://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi?act=5&adv=
http://land.homes


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

Не са намерини пазарни свидетелства за продажба на аналогични имоти в района на гр. Казанлък 
и в близките по функционален тип и местоположение населени места.
Предвид спецификата на имота -  създадено „Детско автоградче” / изградени асфалтова 
площадка, пътища, тренировъчни естакада, канал за обслужване на автомобили макет на градче, 
обслужваща сграда и трафопост/ оценка по метода на пазрните сравнения не е удачна. 
Предложението за пазарна стойност се основава на оценката по метода на вещната 
стойност

Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИКВИДНАТА СТОЙНОСТ

5.1. Описание на метода
При Метода на Ликвидната стойност се търси най-вероятната продажна цена при извършнаве на 
ускорена продажба на имота. Тази продажна цена зависи от времето за подготовка и 
осъществяване на ликвидацията -  изготвяне на реклама, намиране на копувачи и осигуравяне на 
нормални условия за конкуренция между тях.
Ликвидната стойност на недвижимия имот към датата на доклада е изчислена с отбиви от 
справедливата му пазарна стойност (ПС) за:
- ускорена продажба, комисионни услуги и други съпътстващи разходи
- отчитане на загубата от изчакване на покупко-продажбата, като очакваните приходи от 
продажбата на имуществото
Отбивите от ПС са обединени в т.н. Коеф. за пазарна ликвидност - Кл.,
Коефицента се определя експертно в зависимост от конкретния обект, той варира в диапазона на 
10% - 40%..

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ 351 640 лв.
ЛИКВИДНА СТОЙНОСТ 246 148 лв.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА

Предложението за пазарна стойност се основава на 100% от оценката по метода на 
„пазарните сравнения”: Поземлен имот 27499.91.1, с. Енина, м. ПОД ЕНИНА, вид собств. 
Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг поземлен имот за движение и 
транспорт, площ 33683 кв.м., стар номер 091001 
В едно с построените в него сгради:

>  Сграда 27499.91.1.1, с. Енина, п.к. 6142, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Друг 
вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 231 кв .м .;

>  Сграда 27499.91.1.2, с. Енина, п.к. 6142, вид собств. Общинска частна, функц. предн. 
Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 9 кв.м.

Към ЮНИ 2016г., е



Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ / сгради 64 300 лв.
В ТОВА ЧИЛО ДЯЛ НА ЗЕМЯТА 287 340 лв.
ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМ ОТА 351 640 лв.

Изготвил оценката:

Ф





Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 21, ал. 1 от Закона за независимите оценители

Подписаната Боряна Веселинова Мънева, ЕГН от гр. Казанлък, ул. „Петко Д
Петков” № 49, в качеството си на оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат No 
100100939 от 14.12.2009 г. на КНОБ, във връзка с изготвената оценка на общински имоти:

Поземлен имот 27499.91.1, с. Енина, м. ПОД ЕНИНА, вид собств. Общинска частна, вид 
територия Земеделска, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 33683 кв.м., 
стар номер 091001 
В едно с построените в него сгради:

>  Сграда 27499.91.1.1, с. Енина, п.к. 6142, вид собств. Общинска частна, функц. преди. Друг 
вид обществена сграда, брой етажи 1, застроена площ 231 кв .м .;

Сграда 27499.91.1.2, с. Енина, п.к. 6142, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за 
енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 9 кв.м.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице с възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК.

2. Не съм свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценка по смисъла 
на § 1, т. 3 от ДОПК.

3. Аз или свързано с мен лице по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК нямаме имуществен или 
друг интерес, свързан с обекта на оценката.

4. Към момента на извършване на оценката нямам задължения към собственика или 
ползвателя на обекта на оценка или към възложителя на оценката.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по ч. 
неверни данни.

ето на

Боряна Мънева:


