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№

ДОКЛАД
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 частта на общината

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,
Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си
заседание.
МОТИВИ: В Общинска администрация е подадена молба с вх. №94-Х-1775-1 от
03.05.2017 г. от Христина Петкова Чавдарова за прекратяване на съсобственост върху
поземлен имот №000628 по плана за земеразделяне в землището на с. Дунавци, общ.
Казанлък с обща площ 525 кв. м, при граници: П И №000627 и П И №000629. Начин на трайно
ползване: друг жилищен терен. Община Казанлък е собственик на 150/525 идеални части от
имота по акт за частна общинска собственост №3446/ 21.06.2017 г., вписан в Служба по
вписванията с дв. вх. №4145/ 23.06.2017 г., вх. №4149, акт 126, т. 14, н. д. 2930. Заявителят е
собственик на 375/500 идеални части от имота и на Ъ
А идеални части от построените в него
жилищна сграда и подобрения, съгласно н. а. №93 от 16.06.1998 г., т. II, д. №2225 от 1998 г.
По реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост в правомощията на Общински съвет-Казанлък е да вземе
решение за продажбата на общинската част от имота. Изготвени са данъчна и пазарна оценки
на общинската част от имота, представляваща 150/525 идеални части от ПИ №000628 в
землището на с. Дунавци, общ. Казанлък целия с площ от 525 кв. м. Данъчната оценка на
общинската част от имота е 384,00 лв., съгласно удостоверение №7404035901/ 25.05.2017 г.
Предложената от оценителя пазарна оценка е 1 700 лв., без ДДС. На основание чл. 41, ал. 2
от Закона за общинската собственост общинския съвет определя цената на имота, въз основа
на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
Във връзка с всичко изложено дотук, предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
Общински съвет-Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 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 №000628 (нула нула нула
шест две осем) в землището на е. Дунавци, ЕКАТТЕ 24075, общ. Казанлък е обща площ

525 (петстотин двадесет пет) кв. м, при граници: при граници: П И №000627 и П И №00062,
чрез продажба на общинската част - 150/525 (сто и петдесет към петстотин двадесет и пет)
идеални части от земята на Христина Петкова Чавдарова, за сумата от 1 700,00 (хиляда и
седемстотин) лева, без ДДС.
2.
Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договора за
продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на
договора са за сметка на заявителя - Христина Петкова Чавдарова.
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 съдСтара Загора.
АДРЕСАТИ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, кмет на община Казанлък и Христина
Петкова Чавдарова, с адрес: с. Дунавци, общ. Казанлък, ул. „Липа“ №13; 0898/ 304 202.
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. Копие от молба с наш вх. №94-Х-1775-1/ 03.05.2017 г.
2. Копие от нотариален акт №93, том II, дело №2225/ 16.06.1998 г.
3. Копие от скица №К02255/ 16.05.2017 г.
4. Копие от АЧОС №3446/ 21.06.2017 г.;
5. Пазарна оценка с вх. №94- X-1775-2/ 09.08.2017 г.
6. Копие от удостоверение за ДО №7404035901/ 25.05.2017 г. на дирекция МП.

Съгласували:
Здравко Балевски, началник отдел Г
Сергей Тончев, началник отдел ИУС
Михаил Михайлов, заместник-кмет пшЙИС
Изготвил: Таня Бъчварова, мл.експерт ИУС

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

МОЛБА
ОТ
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ЧАВДАРОВА ЕГН
с адрес: с. Дунавци ул. Липа 13
тел. за контакти: -08957171б!Г

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
Притежавам 375/500 кв.м. идеални части от дворно място цялото от 500
кв.м. в с.Дунавци, представляващо имот пл. №12 в кв.52 по плана на с. Дунавци по
нотариален акт № 93 т.П дело № 2225 от 16.06.1998 г., ведно с построените в имота
жилищна сграда и подобрения, при граници и съседи на имота: път, наследници на
Дона Коева, Цанка Радукова и жп линия Казанлък - Карлово.
Тъй като към настоящия момент за останалата идеална част от дворното
място има записване по скица №К02226/28.02.2017 г. като съсобственик - община
Казанлък, то с настоящата молба заявявам желанието си да бъде ликвидирана
съществуващата съсобственост между мен и община Казанлък чрез изкупуване на
1/4 идеална част от община Казанлък при спазване на законовите процедури.
Приложения:
1. Нот.акт № 93 т.П дело № 2225 от 16.06.1998 г.
2. Нот.акт № 92 т.Х дело № 2224 от 16.06.1998 г.
3. Удостоверение №246№26.02.1952 г. от НСС с. Дунавци.
4. Договор от 06.07.1955 г.
5. Скица №К02226/28.02.2017 г.
6. Копие извадка от плана на с. Дунавци от 1998 г.
7. Удостоверение за наследници №45 от 26.10.2016 г.
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Днес
1998/хклядо деветстотин. деведесет и асма/ гед.в
кабинетк ми в г;р*Казашшс#пред мгне / J . с&<^ш,&-Ц?п
Казанлъшки Районен Сздия m явиха теЩо непознатите ш а1. Петко Ilasf
лов Чавдаров ся? с*Дунавци,обд.Хаековсха с я*а.Сери»»Ж^1Ш53?Б95/30
0 3 .1996 гад*. wet РШ-шттшт-^. |№ «
-ДАРХХЕШЛ,. Й.Хриатдаа
Петкова Чавдарова от с*Дунавди#обя. Хаекоажа,непълнояетна е д*л.Се(*
рия~Я,Р1552б55/04.05* 1998 год. на РПУ Казанлък 6 ЕГНДАРЕНА и майка й Стефка Желева Чавдарова от същото село с л.п.Серия-Ж,$11Г-7856/10*03.1982г, на РПУ Казанлък с ЕГН-ДАВА
ЩА CHll'lG.B ЗА ПРЯЗИНЕ НА ДАРЕЗИС и след; като се уверих в тяхна}*
та самоличност и дееспособност те ми заявиха,че склшват следният
договор за дарение на недвижим шот на низходяща*
I- Петко Павлов Чавдаров ДАРЯВА на непълнолетната си дъщеря Христи
на Петкова Чавдарова следният свой собствен недвижим имот1375/500триста седемдесет и пет петстотни/ кв.м. вд.ч. от застроено дворно
място цялото от 500/петстотш / кв.м, я 3/4-три четвърти цц*ч. от
построените в него* кшшщиа сграда и подобршия#коетс по плана на
с.Дунавци, сбл.Хасковска съставлява ШЮГ ДЛ,Р12/дванадесети/ в кв,
52/педесет и вторк/ при грашгш и със еди! Пт/г^-ци на Дша Коева,
Цанка Радкова и Ш дшията Каз£2тлък-Карлозо,като запазва за себе
еж и съпругата си Стефка Желева Чавдарова правото на ползувана
върху имота до края на кивота на двамата.
II- Хрястша Петкова Чавдарова със съгласието на майка си Стефка
Желева Чавдарова заявя,че е съгласна и приема с благодарност дареА

У

нието на описания в пункт първи на този договор недвижим имот,прие
ма условията в него и ще ги епавва д края на живота на родителите
ся-дарителят и неговата съпруга даваща съгласие за сделката.
Видни от приложеното удостоверение 1*822/1998 год*на данъчна служба
Казанлък имота предмет на дарението има данъчна оценка •1*396*000/
един милион триста деведееет и шест хиляди/ лева*
Като се уверих,не дарителят е собственик на имота,който дарява,че
за неговото приемане от дарената нейната майка дава съгласието си
че дарената е дъщеря на дарителят и даващата съгласие майка,че са
изпълнени всички изисквания на закша съставих този нотарилен акт
в два еднообраза*Прочетох го на страните и след одобрението му с
подписа от тях и от мен съцията^Оригадаяа се подреди в актовата
книга при съда. Заверен препис от него се предаде на дарената собст
веници на имота*
При съставянето на аята,уетановяванвто на собствеността е изпълне
нието на зад ода ми се яредегавиха следните доказателства*
Х.йотаркаяен акт Р
тем_
д .Р _ ___ /1998 г од. на КРСъд*___
1*0ки';’9. Ш ? Ъ зШ год. на &*Кеденлък
•
3*Удостсверекиег© за раддане на дарената Р1ббб/1982г.ка об.Ст.Заго
ра.
4.Удостов рвкие Р822/1998 год* на дан.сл.Казаняък
6.
Денларации от страните за ГГСЩадва броя.
6*Декларация от дарителят по чя.7§ от ЗСДВ
7 . ШССНИ бележи 9 33120Л998 год. на ДСК Казанлък
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№ К02255/16.05.2017 г.
М 1.500
на имот с номер 000628 в землището на с.ДУНАВЦИ с ЕКАТТЕ 24075, общ.КАЗАНЛЪК.
Имотьт е собственост на.
с.ДУНАВЦИ, ул. "ЛИПА'
1. ПЕТКО ПАВЛОВ ЧАВДАРОВ. ЕГН
Документ. Нотариален акт имот по давност № 92 от 16.06.1998
2. ОБЦИНЛ КАЗАНЛЪК. Per. нопср КВ85 . с.ДУНАВЦИ.
Документ. Молба по чл.2б от Наредба 49 № 1107 от 30.05.2001
Площ на имота. 0.525 дка. Начин на трайно ползване. Ар. ки л .терен
Вид собственост. Смесена
при граници и
Имотьт се намира в местността
№ 000627, Др. кил. терен
на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 000629, Др. кил. терен
на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
В имота има 1 сграда.
01 - Кьща с площ 65 ке.м. собственост на ПЕТКО ПАВЛОВ ЧАВДАРОВ за

К П16
г.. том 10, дело 2224
г.

съседи.

3/4 идеални части .

за 375/500 идеални части
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2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 56, чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 25 от ЗСПЗЗ; Заповед №1032 от

20.06.2017 г. на Кмета на Община Казанлък

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА
ИМОТА:

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
НА ИМОТА:

Част от поземлен имот , с обща площ 525 ( петстотин двадесет и пет кв.м.)
150/525 (сто и петдесет към петстотин двадесети пет) идеални части от
Поземлен имот №000628 (нула нула нула шест две осем) по плана за
земеразделяне на с. Дунавци, общ. Казанлък, без построените в имота
сгради. Начин на трайно ползване - Друг жилищен терен.

област Стара Загора, община Казанлък,
гр.(с.)

с.Дунавци

кв: 000 УПИ
плУид. №: 628
ж.к.:
бл:
вх:

ЕКАТТЕ: 24075

Заповед:
местност:
ул:
ет:
ап-К»:

5 .Г Р А Н И Ц И Н А И М О Т А :

ПИ №000627 и ПИ №000629.

6.ДАНЪЧНАоценка на
ИМОТАКЪММОМЕНТАНА
УТВЪРЖДАВАНЕ НААКТА:

384,00 лв.

г

45/8.8.2017

_________________ ДОКЛАД_____________
за
ПАЗАРНА ОЦЕНКА
150/525 идеални части от Поземлен имот № 000628 в
землището на село Дунавци, Община Казанлък

Пазарна стойност на оценявания имот__________________________________
(хиляда и седемстотин лева)

1 700лв

Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Описание на заданието
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на: Част от поземлен имот с
обща площ 525кв.м.. 150/525 идеални части от Поземлен имот на с. Дунавци, община
Казанлък, без построените в имота сгради. Начин на трайно ползване - Друг жилищен
терен
Възложител: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Договор № Д06 - 112/01.08.2017г.
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева
Цел на оценката:
прекратяване съсобственост между община Казанлък и
съсобственика, чрез изкупуване на общинската част от Поземлен имот № 000628 в
землището на с. Дунавци, община Казанлък.
Използвана методика при изготвяне на оценката:
•

Метод на пазарните сравнения

Дата на изготвяне на оценката: 8.08.2017г.
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№ 3446/21.06.2017г.;
•S Скица на поземлен имот № К 02255/16.05.2017г.;
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:
Имотът е разположен на в северната част на населеното място в близост над ЖП линията.
Преобладаващото застрояване е нискоетажни, еднофафилни и двуфамилни къщи. Локалната

Независим оценител недвижими имоти
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инженерна техническа и пътна инфраструктура, както и елементите на комплексното
обслужване са съществуващи.
В имота има изградена жилищна сграда и сгради от допълващото застрояване, които не са
обект на оценка в настоящия доклад

2.2.
Правен статут
Съгласно:
> АЧОС № 3446/21.06.2017г.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е СОБСТВЕНИК НА:
Част от поземлен имот с обща площ 525кв.м.. 150/525 идеални части от Поземлен
имот на с. Дунавци, община Казанлък, без построените в имота сгради.
СЪСОБСТВЕНИЦИ:
Христина Петкова Чавдарова
П1. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ОБЕКТА ПО МЕТОДА НА ПАЗАРНИТЕ
АНАЛОЗИ
2.3.

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.
2.4.

Оценка на имота
След направените пазарни проучвания за продажба на аналогични имоти в района на
оценявания се налагат следните изводи:_____________________________________________

ПАРЦЕЛ, област Стара Загора, с. Дунавци. Цена 20000лв
(13,11лв/кв.м.) Площ 1525, Регулация - да,; Ток - не; Вода - не.
Отреден за жилищно строителство, https://www.imot.bg
Парцел в с.Долно Сахране, обл. Стара Загора
Цена: 5200 BGN | Цена/кв.м.: 10.99 BGN
Квадратура: 473 кв.м.
Тип строителство: Парцел
Продава УПИ /парцел/ в с. Д. Сахране https://www.kazanlak.com

1525кв.м

(13,11лв.кв.м)

473кв.м.

(10,99лв.кв.м)

ПАРЦЕЛ, област Стара Загора, с. Дунавци. Цена 12 000лв (15 лв/кв.м.)
Площ 800, УПИ в село Дунавци, парцела се намира в близост до пътя за 800кв.м.
Голямо Дряново. Отреден за жилищно строителство.
https://www.imot.bg

( 15лв.кв.м)
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елем ент на сравнение имот

площ
цена (лв/кв.м.)
вид аналог
корекция в %

сравнение 1 сравнение 2

525

1525
13,11
оферта

сравнение 3

473
10.99
оферта

800
15
оферта

-15%
-15%
-15%
1,97 лв. 1,65 лв. 2,25 лв.
с. Долно
Сахране
с. Дунавци
с. Дунавци
с. Дунавци 1
0%
2%
0%
800
525
473
1525
2%
-2%
4%
-

|
Iлокащи
(корекция в %
размер и форма
корекция в %
корегирана цена
м нение в лв/кв.м.
150/525

Пазарна стойност

11,67 лв.

9,34 лв.

13,05 лв. [

11 лв.
150
1 700 лв.

I

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА
Препоръчителната пазарна стойност на: Част от поземлен имот с обща площ 525кв.м..
150/525 идеални части от Поземлен имот на с. Дунавци, община Казанлък, без
построените в имота сгради. Начин на трайно ползване - Друг жилищен терен
Към АВГУСТ 2017г. е
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби от
Закона за общинската собственост
Подписаната Боряна Веселинова Мънева
ЕГН
, от гр. Казанлък, ул. Петко Д Петков” № 49
в качеството си на оценител на общински имот, представляващ:
> Част от поземлен имот с обща площ 525кв.м.. 150/525 идеални части от
Поземлен имот на с. Дунавци, община Казанлък, без построените в имота
сгради. Начин на трайно ползване - Друг жилищен терен

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Имам седем години професионален опит за оценяване на имоти;
2. Не съм заинтересован от отчуждаването или от разпореждането, не съм роднина по
права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство
до втора степен на страните по отчуждаването или разпореждането.
за посочването на

ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ДИРЕКЦИЯ "МП"
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4

Изх. № 7404035901 / 25.05.2017 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
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
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 6145
с.ДУНАВЦИ , кадастрален номер 000628 от 1999 квартал..... . УПИ п а р ц е л .....одобрен през г.,
идентификатор на поземления имот .................и представляващ
Обект
площ,
мазе, таван, ид. части
ДО за
ДО на
кв.м
кв.м
кв.м
собственика
за обекта
Земя
150,00
1/1
384,00
384,00
идентификатор:............
данъчната оценка на гореописания имот е: 384.00 лв. словом
ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И 00 СТ.,
за собственика е: 384.00 лв. словом
ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И 00 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404035901/25.05.2017 г., за да послужи пред Община
Казанлък.
, л
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , актуалн14жЯ%25-05.2017 г.
Подпис:
Изда^Ииу%на Иванова Трифонова

