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от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък
ОТНОСНО:

1. Даване на разрешение за изработване на изменение на ПУП на част от кв.12 по 
плана на гр.Казанлък в съответствие с представеното предложение за изменение, както 
следва:

1.1. Изменение на план за регулация с цел обединяване на УПИ Ш-5237 и УПИ II- 
5240, при което се образува общ УПИ XVIII-5241 с площ от 685 кв.м.

1.2. Изменение на план за застрояване на новообразувания УПИ XVIII-5241 с 
предназначение за нискоетажно жилищно застрояване.

2. Упълномощаване на Кмета на община Казанлък да предприеме действия по 
включване на поземлени имоти с идентификатори 35167.502.5240 и 35167.502.5237 в 
съсобствен поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5241 с обща площ 685 кв.м. 
съгласно скица- предложение за промяна на КК на гр.Казанлък, изготвена от правоспособно 
лице по ЗКИР, при квоти 455/685 идеални части за Людмила Георгиева и 230/685 идеални 
части за община Казанлък.

3. Упълномощаване на Кмета на Община Казанлък след съставяне на акт за частна 
общинска собственост /АЧОС/ да сключи предварителен договор за прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5241 /за който е 
отреден нов УПИ XVIII-5241/, чрез продажба на частта на общината и да предприеме 
действия пред СГКК-Стара Загора за подаване на заявление за изготвяне на скица- проект за 
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Казанлък въз основа на 
приложената към настоящото Решение скица- предложение от правоспособно лице по ЗКИР 
при квоти на съсобственост 230/685 идеални части за община Казанлък и 455/685 идеални 
части за Людмила Георгиева.

4. Упълномощаване на Кмета на Община Казанлък да възложи пазарна оценка на 
описаната в т.2 собственост върху 230/685 идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 35167.502.5241 /за който е отреден нов УПИ XVIII-5241 в кв.12 по плана на 
гр.Казанлък/, като същата да се внесе в ОбС за определяне на окончателна пазарна цена по 
реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващо си 
заседание.

МОТИВИ: Със заявление вх.№ 194-Л-959-1#6 от 21.06.2016 г. Людмила Цанкова 
Георгиева, собственик на УПИ Ш-5237 в кв.12 по плана на гр.Казанлък е поискала да се 
измени плана за регулация, като собственият и УПИ Ш-5237 се обедини с общинския УПИ 
П-5240 в общ съсобствен имот и да ликвидира съсобственост.

Предложението предвижда УПИ П-5240 с площ от 230 кв.м., собственост на община 
Казанлък да се обедини с УПИ Ш-5237 с площ от 455 кв.м., собственост на Людмила 
Цанкова Георгиева. Представена е и скица- предложение за промяна на КК на гр.Казанлък, 
изготвена от правоспособно лице по ЗКИР, съгласно която след изменението се образуват 
нови имоти.



Относно поисканата промяна на ПУП -  ПР и ПЗ е изготвено мотивирано предложение 
от гл.архитект на Община Казанлък, в което същият излага виждане, че исканото изменение 
на застроителния и регулационния план на кв.12 е допустимо, тъй като съответства на ОУП 
на гр.Казанлък за зоната. Общинския УПИ е маломерен, с размери: ширина около 6,57м. и 
дължина-35м., с площ 230 кв.м. и няма възможност за реализиране на предвиденото 
застрояване по сега действащия застроителен план. От улицата от север има денивелация 
повече от 1,5 м. След обединяването му със частния УПИ от юг ще се създаде възможност за 
по- целесъобразно застрояване на новообразуваното УПИ XVIII-5241.

С оглед гореизложеното предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет- Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС 
и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.15, ал.З, чл.134, ал.2, т.6, чл.135 и чл.136, ал.1 от ЗУТ

РЕШИ:
1. Дава разрешение за изработване на изменение на ПУП на част от кв.12 по плана на 

гр.Казанлък в съответствие с представеното предложение за изменение, както следва:
1.1. Изменение на план за регулация с цел обединяване на УПИ Ш-5237 и УПИ II- 

5240, при което се образува общ УПИ XVIII-5241 с площ от 685 кв.м.
1.2. Изменение на план за застрояване на новообразувания УПИ XVIII-5241 с 

предназначение за нискоетажно жилищно застрояване.
2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да предприеме действия по включване 

на поземлени имоти с идентификатори 35167.502.5240 и 35167.502.5237 в съсобствен 
поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5241, с обща площ 685 кв.м. съгласно 
скица- предложение за промяна на КК на гр.Казанлък, изготвена от правоспособно лице по 
ЗКИР, при квоти 455/685 идеални части за Людмила Георгиева и 230/685 идеални части за 
община Казанлък.

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък след съставяне на акт за частна 
общинска собственост /АЧОС/ да сключи предварителен договор за прекратяване на 
съсобственост в поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5241 /за който е 
отреден нов УПИ XVIII-5241/, чрез продажба на частта на общината и да предприеме 
действия пред СГКК-Стара Загора за подаване на заявление за изготвяне на скица- проект за 
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Казанлък въз основа на 
приложената към настоящото Решение скица- предложение от правоспособно лице по ЗКИР 
при квоти на съсобственост 230/685 идеални части за община Казанлък и 455/685 идеални 
части за Людмила Георгиева.

4. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да възложи пазарна оценка на 
описаната в т.2 собственост върху 230/685 идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 35167.502.5241 /за който е отреден нов УПИ XVIII-5241 в кв.12 по плана на 
гр.Казанлък/, като същата да се внесе в ОбС за определяне на окончателна пазарна цена по 
реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

АДРЕСАТ НА АКТА:
Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Людмила Цанкова Георгиева -/адрес: гр.Казанлък, ж.к.“В.Левски“, вх.Б, ет.4, ап.45/-заявител 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
арх. Георги Стоев -  Главен архитект на Община Казанлък
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

Предоставям Ви всички материали на хартиен и електронен носител.
Приложения:
1. Копие на Заявление с вх.№ 194-Л-959-2 от 30.03.2016 г.;
2. Копие на Заявление с вх.№ 194-Л-959-1#6 от 21.06.2016 г.;
3. Копие на нот.акт № 33, т.1, рег.№474, д.26 от 03.02.2016г.;
4. Предложение за изменение на ПР на част от кв.12 гр.Казанлък с обяснителна записка;
5. Предложение за изменение на ПЗ на част от кв.12 гр.Казанлък със Задание за проектиране;
6. Скица- проект за изменение на кадастралната карта; г/.



7. Копие на Удостоверение от СГКК-Ст.Загора;
8. Скица № 15-68753-12.02.2016г. на СГКК- Ст.Загора;
9. Скица №15-210300- 28.04.2016г. на СГКК- Ст.Загора;
10. Скица № 257/16.03.2016г. на Д-я „УТТ“ , общ.Казанлък;
11. Извадка от ПР на кв.12, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987г.
12. Извадка от ПЗ на кв.12, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987г.
13. Извадка от ОУП на гр.Казанлък;
14. Становище на главния архитект найОбишна Казанлък.

С уважение, /  / ] Ш м [
ГАЛИНА С Т О Я Н О В / ' 1(й( UJ.
Кмет на Община Щ /занл^кЩ ^^^^У

Съгласували: /
арх.Г.Стоев, Главен архитект-/ / /  
инж.П.Христова, Д-р на Д-я „УТГ* , 
инж.Ж. Узунчева, нач.отдел „УППК“
Пламена Славенска, юрисконсулт,
Изготвил: арх.Ст.Духнева, гл.ексго$>т ,,У1
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З А Я В Л Е Н И Е  !
изменение на подробен устройств’ев=пл 

съгласно чл. 135} ал. 2 от ЗУТ

о т : 1.... ........................................................................................-----------------------------------
^  бшс, презиме, фамилия) /

в качеството на.
(собствения, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

н а .............................................................. ........................................................... БУЛСТАТ
(юридическо лице/ едноличен търговец)

постоянен адрес/седалпще.... .....& £2c.....d(./k& bK....d.C .& t& A..t...% .2 ..
............ ....... ..............................................................................................................................................................

(община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)

телефон за връзка .

(име, презиме, фамилия)

в качеството на.
(собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

н а ................... .............................................. ........................................................ БУЛСТАТ.
...............  .......................................  (юридическо лице/едноличен търговец)___________________________

постоянен адрес/седалище.................................................................................................................................

(обшина, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)

телефон за в р ъ зк а ..........................................................

Желая да допуснете да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план 

план за регулация и застрояване /план за регулация, план за застрояване/ в обхват поземлен

................................................................................................. К В . . . ^ 2 - . . . .имоти: . ......../ . / - . . ш м . . . ь ....... т . - . 9 . Л . . ....... ..................................................

м естност ...........................................................по плана на /в землището на гр./с/

обппзнаКазанлък, с ц е л ......& ( i ? . ...£(-?(..........................................

. & £ V....

на основание З У Т :

« чл. 3 34. ал. 3. т. 1 -  настъпили съществени промени в обшествено-икономическит 

условия, при които е бил съставен планът:

«■ чл. 334. ал. 3. т. 2 — възникнали нови държ авни или общински нужди за обект] 

собственост на държавата, на общините или на експлоатапионните дружества:

< чл. 3 34. ал. 3. т. 3 -  възникнали инвестиционни инициативи, които ше < 

реализират със средства, осигурено по меж дународни договори или от държавиi

У



бюджет, хакто и от инвеститори сертифицирани по реда на Закона за насърчаване 

на инвестициите:

« чл. 134. ал. I. т. 4 -  отпадане необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и 

съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната:

« чл. 134. ал.1. т. 5 -  се констатира явна фактическа грешка, имаша значение за 

предвижданията на плана:

« чл. 334. ал. 2, т. 1 -  в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедура за 

отчуждаване;

* чл.. 134;, ал. 2. т. 2 -  кадастралния план или кадастралната карта съдържат 

съществени непълноти или грешки;

« чл. 134. ал. 2. т. 3 -  планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване 

по действащите устройствени правила и нормативни вследствие на установени 

геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити археологически, 

исторически и културни ценности; '

« чл. 134. ал. 2. т. 4 -  планът съдържа явна фактическа грешка, която има значех. . зх 

неговите предвиждания;

• чл. 134, ал. 2, т. 5 -  планът е одобрен при съществени закононарушения; на товг 

основание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение н< 

съд или когато планът е приложен;

чл. 134, ал. 2, т. 6 -  има пряко съгласие на всички пряко заинтересуван) 

собственици /за ............... ............................................................................................................

« чл. 134, ал. 2. т. 1 -  има предложение на съда по дела за делба на урегулиран 

поземлени имоти

Приложения: ^  ^  у  у ^
1. Документ за  собственост-копие...... tw?. .? .. . . /Г...................................................................................
2. Скица с предложение за изменение на ГГУП /на основания чл. 135, ал. 2 от ЗУТ/

Срок: 14 дни .
Такса: 30.00 лв. —за екипа с указан  н ачин  на застр о я ваве



Във връзка с подадените от мен заявления с вх.№ 194-Л-959-1/23.03.2016г. и 
№ 194-Л-959-2/30.03.2016г. и становище на общинска администрация, съдържащо два 
варианта, моля да предприемете необходимите действия по реализация на вариант 
№2 -  изработване на проект за изменение на регулацията, предвиждащ обединяване 
на урегулирани поземлени имоти III-5237 и II-5240, създаване на съсобствен 
урегулиран поземлен имот и ликвидиране на съсобственост.

Прилагам:

1.Предложение за изменение на плана на регулация на част от кв.12 по плана на 
гр. Казанлък



Нотариална такса по ЗННД 
Удостоверяван материален интерес 

35 000,00 евро/68,4^4,.05 лева.
„  -■ . . v  •
П р о п о р и ^ к с а :^ . .^ ^ ^ , . , . .^ :^ . , . . . , .  лв.
Обикн.такса: ..... ........................лв.
Доп.такса, ...ИЗ.....Ш г . ^ 1 ....... ......... л». ’

Вписване по ЗС/ЦВ 
Служба.по вписванията зл /

Вх рег. ...........o i € : g
Акт № ...3-....том лУ........дело Ns YJCJ5...... г.
Партидна книга: т5м . . ......стр,................
Такса за вписване по ЗДГ:£ ̂

Всичко: ........,й....... .с.1 .....t.-’........... лв; *' ■ ■ с
Сметка № 2б1бг; 
Кв. ш  2016 Т
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н о т а р и а л е н : а к т  1
ЗА ПОКУПКО -  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМ ОТ щ .

№ 33 том I per. № 4Щ дело рт %Щ6 т.

Днес 03.02.2016 год. /трети февруари две хиляди и шестнадесета година/ в кантората 
ми в гр. Казанлък, при мен Десислава Кръстева - НОТАРИУС, вписана в Нотариалната 
камара гр. София под per. № 574. с район на действие Районен съд гр. Казанлък, се явиха 
лично: ВАНЯ РАЧЕВА ФУРНАДЖИЕВА -  ПЕТЛИЧКОВА, с ЕГН , с постоянен
адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Тонзос” 2, вх. ет, 3, ай. 5, 
притежаваща лична карта № , изд. на 21.01.2011 г. от МВР Стара Загора в
качеството й  на пълномощник на ЯНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН  с
постоянен адрес: ip. София, общ. Столична, обл. София, ул. „Неофит Рилски“ ff  Q, ет. 4* ап. 
10, притежаваща лична карта № , изд. на 24.03.2009 г. от МВР София, редовно
упълномощена с Пълномощно с рег. №  01591 от 03.02.2016 год. за подпис и рег. №  01592, 
том 36, акт 086 от 03.02.2016 год. за съдържание на Милена Благоева, помощнцк-нотариус 
по заместване при нотариус Валентина Благоева, с рег. №  302 на Пот. камара, Скрайон на 
действие PC София -  от една страна като ПРОДАВАЧ и ДНЗДШЯЛА Щ И К О В А  
ГЕОРГИЕВА, с ЕГН  . с постоянен адрес: гр. Казанлъд, §бй, Казанлък, обл.
Стара Загора, ж.к. „Васил Левски” 45, вх. Б, ет. 4, ап. 27, притежаваща лична карта № 

изд. на 23.12.2015 г. от МВР Стара Загора -  от друга страна каро КУПУВАЧ, и 
след тсато се уверих в тяхната самоличност, дееспособност и представителна власт, същите 
ми заявиха, че сключват следния договор за покупно -  продажба на недвижим имот:****** 

I. ЯНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА, действаща чрез пълномохДникй си ВАНЯ 
РАЧЕВА ФУРНАДЖИЕВА -  ПЕТЛИЧКОВА продава на ЛЮ ДМИЛА ЦАНКОВА 
ГЕОРГИЕВА собствения си недвижим имот, а именно:******************************* 

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5237 /тридесет и пет хиляди сто Шестдесет 
и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди двеста тридесет и седем/ пр кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени 
със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г, на ЙД на АГКК, адрес на поземления имот: irp. Казанлък, 
общ. Казанлък, обл. Стара Загора, п. к, 6100 /шест хиляди и сто/, ул. „Орлово гнездо” № 12 
/дванадесет/, с площ от 455,00 кв. м /четиристотин петдесет и пет квадратни метра/, Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
/до  10 м/, заедно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор 35167.502.5237,1 
/тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди двеста 
тридесет и седем, точка, едно/, със застроена площ 49 кв. м. /четиридесет и девет квадратни 
метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда -  еднофамилна; 2 . __________



Сграда с идентификатор 35167.502.5237.2 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, 
петстотин и две, точка, пет хиляди двеста тридесет и седем, точка, две/, със застроена площ 22 
кв. м. /двадесет и две квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: жилищна сграда 
-  еднофамилна; 3. Сграда с идентификатор 35167.502.5237.3 /тридесет и пет хиляди сто 
шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди Двеста тридесет и седем, точка> 
три/, със застроена площ 8 кв. м. /осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /едц-н?, 
предназначение: постройка на допълващото застрояване; 4. Сграда с идентификатор 
35167.502.5237.4 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, 
пет хиляди двеста тридесет и седем, точка, четири/, със застроена площ 21 кв. м. /двадесеаРи 
един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: постройка на допълващотЬ 
застроване; 5. Сграда с идентификатор 35167.502.5237.5 /тридесет и пет хиляди сто шестдесе^ 
и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди двеста тридесет и седем, точка, пет/, съ?\ 
застроена площ 18 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение! 
хангар, депо, гараж; номер на имота по предходен план: 5237 /пет хиляди двеста тридесет и 
седем/, квартал: 12 /дванадесет/, парцел III /трети/, при съседи: имоти 35167.502.5238, 
35167.502.5236, 35167.502.9212, 35167.502.5240, 35167.502.5239, който имот съгласно документ 
за собственост представлява: ДВОРНО МЯСТО с площ от 450 кв. м. /четиристотин и 
петдесет квадратни метра/, съставлващо УПИ Ш-5237 /трети за пет хиляди двеста тридесет и 
седем/, в кв. 12 /дванадесети/, кад. район 502 /петстотин и втори/ по плана на гр. Казанлък, 
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г. на Кмета на гр. Казанлък, с адрес на ю ^ а  
ул. „Орлово гнездо“ № 12 /дванадесет/, ведно с построените в този поземлен имот масивна 
жилищна сграда, лятна кухня, гараж и всички Извършени подобрения и настъпили 
приращения в имота, при граници -  от изток — улица „Орлово гнездо“, от север -  УПИ II- 
5240, от запад -  УПИ XVJI-5238 и имот 5239, от юг -  УПИ IV-5236, за сумата от 35 000,00 
евро /тридесет и пет хиляди евро/, представляващи 68 454, 05 лева /шестдесет и осем хиляди 
четиристотин петдесет и четири лева и пет стотинки/, като сума в размер на 19 454, 05 лв. 
/деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и пет стотинки/ е платена по 
банков път по сметка на пълномощника на продавача и последният заяви, че е получена, а за 
останалата част от сумата в размер на 49 000 лв. /четиридесет и девет хиляди лева/ ВАНЯ 
РАЧЕВД ФУРНАДЖИЕВА -  ПЕТЛИЧКОВА като пълномощник на продавача заяви, че 
ЯНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА е съгласна да бъде изплатена изцяло чрез средства от 
банков кредит, отпуснат на КУПУВАЧА от ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД след 
прехвърляне собствеността върху продаваемия се недвижим имот и вписване на' настоящия 
нотариален акт, вписване на законна ипотека в полза на Банката и представяне на 
удостоверение за тежести върху имота, от което да е видно, че Банката е първи по ред 
ипотекарен кредитор ************************************************************* 

Данъчната оценка на описания недвижим имот е 27 528, 30 лв, /двадесет и о*щм 
хиляди петстотин двадесет и осем лева и тридесет стотинки/.* ****** **************** *

II. ЛЮ ДМ ИЛА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА, заяви, че е съгласна и купува подробно 
описания в пунк I /първи/ на настоящия нотариален акт недвижим имот за сумата ог 35 
000,00 евро /тридесет и пет хиляди евро/, представляващи 68 454, 05 Дева /шестдесет и осем 
хиляди четиристотин петдесет и четири лева и пет стотинки/, като сума в размер на 19 454, 
05 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и четири лева и пет стотинки/ е платен:,, 
по банков път по сметка на пълномощника на продавача, а за оставалата част от суматаф 
размер на 49 000 лв. /четиридесет и девет хиляди лева/ КУПУВАЧЪТ се задължадайДи 
заплати .изцяло със средства от банков кредит, отпуснат й от ТБ „АЛИАНЦ Д /Й Г  
БЪЛГАРИЯ“ АД, след прехвърляне собствеността върху продаваемия се недвижим имВт г 
вписване на настоящия нотариален акт, вписване на законна ипотека в полза на Банкат§: 
представяне на удостоверение за тежести върху имота, от което да е видно, че БанкатТй” 
първи по ред ипотекарен КредИХОр.************************************************^ 

Участващите в нотариалното производство лица декларират, че договорената дена ] 
размер на 35 000,00 евро /тридесет и пет хиляди евро/, представляващи 68 454, 05 лева .
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/шестдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и пет стотинки/', е 
действително уговореното плащане по сделката, както ц че съгласно указанията ми са 
направили справка в Агенция по вписванията за липса на тежести и възбрани върху имота.** 
/ро Пълномощникът ВАНЯ РАЧЕВА ФУРНАДЖИЕВА — ПЕТЛИЧКОВА заяви, че не й е
извСЙтно пълномощното й да е оттеглено ****************** * * * * *************** ̂  * * * *

■^д ТИЗАНЯ РАЧЕВА ФУРНАДЖИЕВА -  ПЕТЛИЧКОВА в качеството си на 
пълномощник декларира, че ЯНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА е единствен собственик на 

пШгасЯиия недвижим имот и че продаваният недвижим имот е нейна изключителна 
V реални или идеални части от същия не са прехвърляни в собственост на трети 

за него не са сключвани предварителни договори с трети лица, договори за наем, нито 
•ито и да е било договори, не е предмет на съдебни спорове и за него няма вписани 

искови молби, няма вписан» ипотеки, за лични или чужди задължения, както в никакви 
други вещни тежести, както и че не са упълномощавани трети лица с каквито и да е нрава
ОТНОСНО ТОЗИ ИМОТ * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

В случай, че купувачът бъде отстранен от продавания недвижим имот поради това, че 
продавачът се окаже, че не е собственик на продавания недвижим имот, предмет на този 
договор със сила на присъдено нещо в период от пет години от датата на изповядване на 
окончателния договор в нотариална форма и предаване владението над недвижимия имот от 
продавача на купувача, то продавачът дължи връщане на купувача на всички парични суми, 
получени съгласно предварителен договор между страните ведно със законната лихва върху 
тези суми, считано от момента на получаването им след подписването на предварителния 
договор до изплащането им на купувача, както и заплащане на всички разходийа купувача, 
извършени във връзка със сключването на предварителния договор и подготовката на 
окончателния договор за сключване в нотариална форма, и заплаща стойността на всички 
извършени от купувача подобрения в продавания недвижим имот до момента на 
отстранението /евикцията/ в случай, че настъпи такава.******************************** 

След като се уверих от представените документи, че продавачът е собственик на 
продавания недвижим имот и че са изпълнени особените изисквания на закона, както и че 
страните и участниците в нотариалното производство разбират български език и ие са неми, 
слепи, глухи или глухонеми и след, като те ми заявиха, че нямат други документи от 
значение за тази сделка, освен представените и подробно описани по-долу и след като 
изпълних задълженията си по чл. 25, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
изясних волята на страните и фактическото положение, запознах ти ясно и недвусмислено с 
правните последици, одобрих този нотариален ^кт.*************** ******************** 

Актът се прочете, на участващите в нотариалното производство лица и след 
одобрението му, същите го подписаха и написаха саморъчно пълните си имена, след което 
актът ее ПОДПНГ.Я от мен - Нотариуса. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Настоящият нотариален акт се състави в шест еднообразни екземпляра: за Нотариуса, 
за Службата по вписвания и за  КУПУВАЧА.***************************************** 

При съставяне на акта се представиха следните документи: Предварителен договор за 
покупко-продажба на недвижим имот от 01,02.2016 г.; Нотариален нст № 52, т. V. per. № 
4435, д. № 807 от 2015 г. по описа на нотариус Павел Павлов, с per. № 443 на Нот. камара, с 
райрщна действие PC Казанлък, вписан в СВ Казанлък е вх. per. №  10040/09.12.2015 г., акт 

34, д. 6915; Скица на поземлен имот № 15-44479 от 01.02.2016 г. на СГКК Стара 
ра^ Удостоверение за данъчна оценка № 7404026118/18.01.2016 г. — Дирекция „МП”, 

Казанлък; Пълномощно с per. № 01591 от 03.02.2016 год. за подпис и  per. № 01592, 
^  акт 086 от 03.02.2016 год. за съдържание на Милена Благоева, помощник-нотариус

ане при нотариус Валентина Благоева, с per. № 302 на Нот. камара, е район на 
PC София; Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с per. № 405 от 29.01.2016 г. на 

а Грозданова, помощник-нотариус при нотариус Елка Илиева с per. № 207 на Нот.
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ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КВ.12 ПО ПЛАНА НА ГР.КАЗАНПЪК 
отностно УПИ II 5240 и УПИ III 5237 кв.12 гр.Казанлък

Собственик на УПИ II 5240 -Община Казанлък с площ 230.0 кв.м

Собственик на УПИ III 5237 - Людмила Цанкова Георгиева с площ 455.00 кв.м

От УПИ II 5240 се придават 230 кв.м. на УПИ III 5237 кв.12 по плана на гр.Казанлък 

Новообразувано УПИ XVIII 5241 - с площ 685.00 кв.м



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ
относно УПИ Ш-5237 и УПИ П-5240 кв.12 по плана на гр.Казанлък,

общ. Казанлък
/на основание чл.15,ал.З и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ /

Във връзка със заявление № 194-Л-956-1#6/21.06.2016 год. от Людмила 
Цанкова Георгиева и наличие на основание за изменения на плана за регулация по реда 
на чл.134, ал.2 т. 6,чл.135 и чл.136 от ЗУТ в качеството си на собственик 
с док.за собственост Нот. Акт № 5, т.Ш , д. № 423/03.02.2016 г. е издаден доклад от 
Кмета на Община Казанлък с ,който се дава разрешение за изработване на изменение 
на план за регулация на част от кв.12 по плана на гр.Казанлък.

Разработката предвижда да се обединят УПИ Ш-5237 собственост на 
Людмила Георгиева с площ 455 кв.м. с УПИ П-5240 собственост на Община Казанлък с 
площ 230 кв.м и да се обособи нов УПИ XVIJ1-52WC площ 685 кв.м. с квоти 455/685 
ид.ч. за Людмила Гергиева и 230/685 ид.ч на Община Казанлък.

Изменението на кадастралната карта обхваща ПИ 35167.502.5240,
ПИ 35167.502.5237 и ПИ 35167.502.9212 ,като от ПИ 35167.502.5240 се прехвърлят 
230кв.м към ПИ 35167.502.5237 и 233 кв.м. към ПИ 35167.502.9212.

След изменението се образуват два нови имота,както следва:
>  ПИ 35167.502.5241 с проектна площ от 685 кв.м.
>  ПИ 35167.502.9212 с проектна площ от 2414 кв.м.

ПРОЕКТАНТ:.
/инж.Ст..

Д.С.В81 № 006030/05.05.Й)82год.р. № 19876 
ВИАС-София, специалност-Геодезия
Док. за правоспособност: регистрационен Ns 02444

КАМАРА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Регистрационе

О о  ~i?'i
нж. Стефан Димита

\.-г> ....' /подпис/ / I  \л?нп/

Т Р А вО С П О С О Б Н О С Т  п о  Г Ю А и П я  !■“ КАДАСТЪР



3  /

КВАРТАЛ УПИ УЗ ПОЗЕМЛЕН
ИМОТс
установено
предназначение

ЕТАЖНОСТ 
/ височина/

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ

Пз. Кинт. Позел. е д С

12 ????? Жм — <3/<10/ 60% 1,2 40% •

имот с предназначение за жилищно строителство 

улица

[ г Ш '  ' ‘"'У1' - '  "1 тротоар

запазващо се застрояване .. ’

ограничители! линни на застрояване 

задължителни линии на застрояване 

граница на промяна на режима на застрояване

1

ПЪЛНА ПРОЕКТ АНТС;

Проект за изменение на ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ на урегулирани 
поземлени имоти 11-5240 и 111-5237 в кв.12 на с.Казанлък, Община 
Казанлък /предложение/



ЗАДАНИЕ за ПРОЕКТИРАНЕ

Обект на проектиране е Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот HI- 
5237 в кв.12 на гр.Казанлък, община Казанлък.

НЕОБХОДИМОСТ от ИЗРАБОТВАНЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН:

Действащият план за застрояване подтвържадава разположената 
урегулирания поземлен имот сграда и предвижда свързано застрояване с имота 
от юг. Инвестиционните намерения са да се изгради свободно разположена 
жилищна сграда чрез пристрояване и реконструкция на съществуващата в имота 
жилищна сграда. Северно от имота е разположен маломерен урегулиран 
поземлен имот II-5240, негоден за застрояване, който е собственост на община 
Казанлък. За по-целесъборазно използване на терените и поради ограничените 
размери на урегулирани поземлени имоти III-5237 и II-5240 настоящият проект 
предлага обединяването им в един общ урегулиран поземлен имот.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ на ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН и 
параметри на застрояване:

Подробният устройствен план да се изработи за урегулирани поземлени 
имоти II-5237 и II-5240 в кв.152 на гр.Казанлък, община Казанлък.

Изменението на плана за регулация да предвиди обединяване на 
урегулираните поземлени имоти

Изменението на плана за застрояване да предвиди ново свободно 
застрояване и да запази съществуващата в имота жилищна сграда. Да се 
предвидят следните показатели, съответстващи на устройствена зона Жм:

Плътност на застрояване - 60%.
Коефициент на интензивност на застрояване -1 ,2 .
Плътност на озеленяването - 40%.

СРОКОВЕ и ЕТАПИ на ИЗРАБОТВАНЕ:

1 .Изработване на задание за проектиране -  2 календарни дни.
2. Изработване на изменение на П У П -10 календарни днй.
3. Приблизителен срок за провеждане на процедурите по одобряване 

наизменение на ПУП в Община Казанлък -2-3 месеца.

Приясхсенце:



СКИЦА-ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ 
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 35167.502.5240, 35167.502.5237 и 35167.502.9212 ОТ КККР НА ГР.КАЗАНЛЪК

230 кв.м.от ПИ 35167.502,5240 минават към ПИ 35167.502.5237 
233 кв.м.от ПИ 35167.502.5240 минават към ПИ 35167.502.9212

НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

Идентификатор: Площ: Собственост:

35167.502.5241 685 т 2
Людмила Цанкова Георгиева 

Община Казанлък

35167.502.9212

V________
2414 т 2 Община Казанлък

)

i KAM.AFA НА !
! ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ [

щ  Регистрационен №: 0064 ^
имж. Стефан ДимЦ^с| Мирлев 4

'Л Е ЗИ 3 П КАДАС ТЪ Р! 

/инж. Ст.Мирпев/

Д.С.В81 Ns 006030/^ 05.П 82 год. рег. Ns 19876 
ВИАС-София, спещшпност-Геодезия 

Док. за правоспособност: рег. Ns 02444 заповед Ns 300-2-92

Застрахователна полица Ns 16 550 1317 0000527135
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Изходящ № 25-53705-07.07.2016 г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Службата по геодезия, картография и кадастър, ГР. СТАРА ЗАГОРА на 
основание чл. 10, ал, 1 от Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и 
съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра във връзка 
с чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и по повод на 
подаденото от Вас заявление вх. №  01-203299-07.07.2016 г., удостоверява, че:

За заявените от Вас нови обекти на кадастъра са определени следните 
нови идентификатори, както следва:

за 1 брой поземлен имот - 35167.502.5241

Началник на СГКК - ГР. СТАРА З А ГО Р А ^.
/ инж.Дияна Балева /

ВИ

( .!> ЖЬ V Н О  I К О Д К  t I I Я , К \ г  I O I  I* Ч Ф Н Я  II К \Д \< I I.C < I \|> V t \ I <>|> \

rp.  Стара  Загора  6003 .  >л. " Ц а р  Симе он В е л и к и "  №1 
гел факс:  042' '622 I I 3:62 1907 e -m a i l :  stara.zat>o ra @ cadas t re .b i>

© 
'>

http://WWW.CAOASTRf.B
mailto:ora@cadastre.bi


Агенат по геодезка,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

С офия  1618, кв. П авлово , ул. М усала  №1 
тел .: 02/818 83 83, ф а к с : 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.SG 

стр .1 ОТ 2
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 
№ 15-68753-12.02.2016 г,

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5237 

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, ул. "Орлово гнездо" № 12 
Площ; 455 кв.м

^Лрайно предназначение на територията: Урбанизирана 
'^т)ачин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т )

Координатна система БГС2005

10 I  11 I 12 1 13 \
14 \ 15 \ 16 

\ \  24

-Г—------  Г~~\ 3 \\  \

5239 ___ J
Г  4

Ч  4
— ' Т  * 1 5

5238

5240

5237

5215

5217

5235 5235

г Т Т Л  -------- — -------------г

Л  4  I
5233

\ 2 \ 1 \

М 1:500

5218

Номер по предходен план: 5237, квартал: 12, парцел: III 
Съседи: 35167.502.5238, 35167.502.5236, 35167.502.9212, 35167.502.5240, 35167^02;

Собственици:
1. ЛЮДМИЛА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА
Ид. част 1/1 от правото на собственост ..............
Нотариален акт № 5 том 111 per. 656 дело 423 от 03.02.2016г., издаден-от Служба л<5̂ еПИсвания'та’> 
гр. Казанлък

AS'
7.502,5339;/•& КлЛ /ф* :

Ч
£  0  У

j  СЛУЖБА СТАРА Uf_ - .... . _ ......

Скица № 15-68753-12.02.2016 г. издадена въз основа на i г' 
документ с входящ № J1-40731-12,02.2016 г. L

40 С О РИ ГИ Н АЛ^ ' /у  ■ ^  

Подтис, U
=---- - г * ± тт

/инж. Миглена

7
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лгениия ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КЛРТОГМФПЯ И №4 4 ДСП>Р

София 1618, кв. Павлово, ул. М усала №1 : 
тел.: 02/818 83 83, факс : 02/955 53 33 
ACAD@CADASTBE.BG • WWW.CAOASTRE.BG 

Сф. 2 ОТ 2

Сгради, които попадат върху имота
1. Сграда 35167.502.5237.1: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда
- еднофамилна
2. Сграда 35167.502.5237.2: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда
- еднофамилна
3. Сграда 35167.502.5237.3: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на 
допълващото застрояване
4. Сграда 35167.502.5237.4: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на 
допълващото застрояване
5. Сграда 35167.502.5237.5: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, 
гараж

Скицата да послужи за: нотариус

mailto:ACAD@CADASTBE.BG
http://WWW.CAOASTRE.BG


г
агенция по геодезия, 
картография И КЛАЛСТЪР

София 1618, <в. Павлово, Mv. М; 1 
тел,: 02/818 83 83, Факс: 02/955 53 33 
acao@caoastre.bg ■ Hfi

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 
№ 15-210300-28.04.2016 г.

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5240 

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, ОРЛОВО ГНЕЗДО № 14 
Площ; 463 кв.м
Трайно предназначение на територията; Урбанизирана 
Начин на трайно ползване; Ниско застрояване (до 10 т )

Координатна система БГС2005

Номер по предходен план; 5240, квартал: 12, парцел: II 
Съседи; 35167.502.5239, 35167.502.5237, 35167.502.9212

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Няма данни за идеалните части 
Заповед № 809 от 17.09.1996г., издаден от -

mailto:acao@caoastre.bg
mailto:stara.zagora@cadastre.bg




ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
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Извадка от ГТЗ на ЦГЧ на гр.Казанлък, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/] 987г. в 
обхват част от кв. 12

Д



в ,

Извадка от ОУП на гр.Казанлък, одобрен с Решение на Общински 
съвет № 73 8/30.09.2013г.

Л



ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ

Относно: Искане за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП на 
част от урбанизирана територия в обхват до един квартал- изменение на план за 
застрояване на част от кв.12 по плана на гр.Казанлък.

Основание за  издаване:
Настоящото предложение се издава на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ по повод 

заявление с вх.№ 194-Л-959-1#6 от 21.06.2016 г. Людмила Цанкова Георгиева, собственик 
на ПИ с идентификатор 35167.502.5237 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр.Казанлък /за който е отреден УПИ Ш-5237 в кв.12 по плана на гр.Казанлък/, съгласно 
скица от АГКК- Ст.Загора и нот.акт №33, т.1, рег.474, д.26 от 2016г.

Същ ествуващ о положение:
Застроителният и регулационен план на Централна градска част на гр.Казанлък, в 

т.ч. и кв.12, е одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987г.
За УПИ II-5240 /собственост на община Казанлък/, УПИ Ш-5237 /собственост на 

Людмила Цанкова Георгиева/, IV -  5236 и V- 5233 е предвидено свързано основно 
застрояване на двуетажни жилищни сгради.

От северна страна е построен 8-етажен жилищен блок с полуподземни гаражи, който 
не е бил нанесен в кадастралния план към времето на изработване на ПУП. Вследствие на 
това и след нанасяне на блока в кадастралния план се оказва, че гаражите в южната част на 
блока и улицата за достъп до тях са изместени на юг, поради което свиват общинския имот 
и компрометират предвиденото застрояване в него.

Общинския УПИ И-5240 е маломерен, с размери: ширина около 6,57м. и дължина- 
35м., с площ 230 кв.м. и няма възможност за реализиране на предвиденото застрояване по 
сега действащия застроителен план. От улицата от север има денивелация повече от 1,5 м.

Съгласно ОУП на гр.Казанлък, квартала попада в територия Жм /жилищна зона с 
преобладаващо малкоетажно застрояване/, с максимални показатели на застрояване 
Пл.60%, Кинт=1,2, Пл.озел.=40% и височина до 10м.

Проектно предложение:
Проектното предложение за изменение на регулационния и застроителния план 

предвижда обединяване на маломерния общински УПИ със частния УПИ и изграждане на 
жилищна сграда ниско свободно застрояване;

Обединяването на двата имота ще създаде възможност за по- целесъобразно 
застрояване на новообразуваното УПИ XVIII-5241.

Допустимост на искането:
Искането за изменение на застроителния и регулационния план на кв.12 по плана 

на гр.Казанлък е дощ “ на предвижданията на ОУП на
гр.Казанлък за зоната.

АРХ. ГЕОРГИ СТОЕВ
Главен архитект на Оби


