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ОТНОСНО:
1. Прилагане на подробен устройствен план -  план за регулация за УПИ VI-8618, 

кв.13 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 1293/02.08.2017г. на 
кмета на община Казанлък, представляващ по скица-проект поземлен имот с 
проектен идентификатор 35167.502.8618 по КККР на град Казанлък, одобрена 
със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

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

МОТИВИ: В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. 
№ 168-1621-3/28.08.2017г. от „Дюлгеров-Станков“ ООД ЕИК 123732761,
представлявано от Тодор Георгиев Станков с искане за доброволно прилагане на ПУП- 
ПР за поземлен имот с идентификатор 35167.502.8618, кв.13 по плана на гр. Казанлък. 
По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със 
Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, имотът представлява поземлен имот 
с идентификатор 35167.502.8618, с площ 1120(хиляда сто и двадесет)кв.м. Част от 
поземлен имот с идентификатор 35167.502.8618, с проектна площ
2кв.м.(представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.8609), 
попада в поземлен имот с идентификатор 35167.502.9214, представляващ улица по ПР, 
одобрен със Заповед №1293/02.08.2017г. на кмета на община Казанлък. Във връзка с 
дарението е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18- 
88/26.11.2015г. на ИД на АГКК за поземлен имот с идентификатор 35167.502.8618, като 
даряваната част от имота, представлява поземлен имот с проектен идентификатор 
35167.502.8609 с площ 2(два)кв.м.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на 
регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако 
общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти -  
публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на поземлен имот № 35167.502.8618 
изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, 
реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.З от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15



за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, 
даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински 
съвет.

С оглед гореизложеното предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, 
чл.21, ал.4, чл.34, ал.З от ЗОС, чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, 
т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община 
Казанлък да приеме дарение от „Дюлгеров-Станков" ООД ЕИК 123732761, 
представлявано от Тодор Георгиев Станков, както следва:

1.1 При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ VI-8618, кв.13 по плана на гр. 
Казанлък, одобрен със Заповед № 1293/02.08.2017г., „Дюлгеров-Станков“ 
ООД ЕИК 123732761, представлявано от Тодор Георгиев Станков дарява на 
община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 2кв.м.(два), 
представляваща реална част от поземлен имот с идентификатор 
35167.502.8618. Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 
35167.502.8609. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 
63,00(шестдесет и три)лв. по удостоверение за ДО №7404037488/31.08.2017г. 
на дирекция МП при община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като 
всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община 
Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седем дневен срок от приемането м у .

Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед 
по реда на общия надзор и законност.

Настоящият акт може да се обжалва в 14 дневен срок пред Административен 
съд Стара Загора

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в

АДРЕСАТ НА АКТА:

ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„Дюлгеров-Станков“ ООД ЕИК 123732761, представлявано от Тодор Георгиев

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
инж. Живка Узунчева -  началник отдел „УППК“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ:

РЕШИ:

Станков

ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък



Предоставям Ви всички материали на магнитен носител

Приложения:
1. Копие на Заявление № 168-1621-3/28.08.2017г.от „Дюлгеров-Станков“ ООД ЕИК 

123732761, представлявано от Тодор Георгиев Станков
2. Копие на акт №166, т.21, д.№4384 от 30.08.2016г. (СВ);
3. Копие на акт №167, т.21, д.№4385 от 30.08.2016г. (СВ);
4. Копие на скица №15-274247 от 13.06.2017г. от Служба по геодезия, картография 

и кадастър -  гр.Стара Загора;
5. Копие на скица №15-274217 от 13.06.2017г. от Служба по геодезия, картография 

и кадастър -  гр.Стара Загора;
6. Данъчна оценка № 7404037488/31.08.2017г. на дирекция МП при община Казанлък.
7. Заповед № 1293/02.08.2017г. на кмета на община Казанлък





ОЕ ПАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБ ДОНА КАЗАНЛЪК 

J. 1РЕКЦ/1Я "МП"
ГР. КАЗАНЛЪ! , БУЛ. АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4

Изх. № 7404037488 / 31.08.2017 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 КЪМ ЗМДТ 

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ

ДЮ ЛГЕРОВ СТАНКОВ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 123732761 
Адрес за кореспонденция

ул. БОНЧО ШАНОВ № 28, гр. КРЪН 6140, общ. КАЗАНЛЪК, обл СТ.ЗАГОРА

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот 6100
гр.КАЗАНЛЪК ул.ОПЪЛЧЕНСКА N: 10, кадастрален номер.......о т ........  квартал 13, УПИ парцел VI-
8618 одобрен през 2017 г., идентификатор на поземления имот 35167.502.8609 и представляващ 

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

Земя 2,00 1/1 63,00 63,00
идентификатор: 35167.502.8609

данъчната оценка на гореописания имот е: 63.00 лв. словом 
ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ЛВ. И 00 СТ.

за собственика е: 63.00 лв. словом 
ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ЛВ. И 00 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404037488/31.08.2017 г. за да послужи пред нотариус 
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , актуални къ

Подпис:
Издал: Дим
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СЛУЖБА п вт в е т , &РШ№\ля и кадастър - гр. стЖттрА www-CADASrRE
6003, Уп.“ЦАР СИМ ЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, Б У Л С Т А Т 130362903

СКИЦА - ПРОЕКТ 
№ 15-274247-13.06.2017 г.

за проектен имот с идентификатор 35167.502.8618 
от проект...

постъпил в СГКК ГР. СТАРА ЗАГОРА по заявление 01-171960-08.06.2017 г. от"Д Ю ЛГЕР О В  -  СТАНКОВ"
О О Д

Проектът изменя кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
одобрена със заповед Заповед: К РД-18-88/26.11.2015 г. ма ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Проектен имот с идентификатор 35167.502.8618, с площ 1120 кв.м. 
при съседи:
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.5221 и площ 501 кв.м.,

(~  зземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.5222 и площ 290 кв.м., 
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.5208 и площ 817 кв.м., 
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.5220 и площ 440 кв.м., 
проектен имот с идентификатор 35167.502.8609 и площ 2 кв.м., 
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.9210 и площ 2523 кв.м., 
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.9214 и площ 2801 кв.м.

изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ:
• 658 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 35167.502.8608, последно изменение със заповед: няма 

издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 ш), вид на собствеността: ^  «стна, адрес: гр. 
Казанлък, п.к. 6100, ул. ОПЪЛЧЕНСКА № 10, площ: 681 кв.м., собственици: 123732761,н ДЮ ЛГЕРОВ - 
СТАНКОВ ” ООД, Ид. част 3/10 от правото на собственост, Нотариален акт № 167 том XXI per. 6875 дело 
4385 от 30.08.2016Г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък, Ид. част 1/10 от правото на 
собственост, Нотариален акт № 166 том XXI per. 6874 депо 4384 от 30.08.2016г., издаден от Служба по 
вписванията гр.Казанлък, Ид. част 3/5 от правото на собственост, Договор № 44 том 8 per. 2185 депо 
1537 от 04.04.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък
• 461 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 35167.502.8607, последно изменение със заповед: няма 

издадена заповед за изменение в КККР, тоайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 ш), вид на собствеността: Частна, адрес: гр.

аазанлък, п.к. 6100, ул. ОПЪЛЧЕНСКА № 10, площ 461 кв.м., собственици: 123732761,"  ДЮ ЛГЕРОВ -  
ТАНКОВ ” ООД, Ид. част 3/10 от правото на собственост, Нотариален акт № 167 том XXI per. 6875 дело 

4385 от 30.08.2016Г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък, Ид. част 1/10 от правото на 
собственост, Нотариален акт № 166 том XXI per. 6874 дело 4384 от 30.08.2016г., издаден от Служба по 
вписванията гр.Казанлък, Ид. част 3/5 от правото на собственост, Договор № 44 том 8 per 2185 дело 
1537 от 04.04.2017г„ издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

В територията на изменението попадат сгради с  идентификатор: 
няма сгради засегнати от проектния имот

mailto:stara.zagora@cadastre.bg
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Нова ПРОЕКТНИ КООРДИНАТИ
точка № Х[м ] Y  [м]

1. 4721009.36 490762.49
2. 4721008.22 490748.70
3. 4721013.36 490748.32
4. 4721023.39 490747 9
5. 4721025.02 490746.88
6. 4721025.70 490746.80
7 4721028.39 490746.50
8. 4721040.90 490745 02
9. 47210 36 490760 2

10. 4721042.15 490764.67
11. 4721042.39 490768.31
12. 4721042.41 490768.68
13. 4721043.11 490779.76
14. 4721039.45 490780.23
15. 4721013.20 490782.60
16. 4721010.84 490780.62
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СКИЦА - ПРОЕКТ 
№ 15-274217-13.06.2017 г.

за проектен имот с идентификатор 35167.502.8609 
от проект...

постъпил в СГКК ГР. СТАРА ЗАГОРА по заявление 01-171960-08.06.2017 г. от "ДЮ ЛГЕРОВ -  СТАНКОВ"
О О Д

Проектът изменя кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
одобрена със заповед Заповед: № РД-1В-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪ ЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Проектен имот с идентификатор 35167.502.8609, с площ 2 кв.м 
при съседи:

Спроектен имот с идентификатор 35167.502.8618 и площ 1120 кв.м.,
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.9210 и площ 2523 кв.м., 
поземлен имот от КККР с идентификатор 35167.502.9214 и площ 2801 кв.м.

изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ:
• 2 кв.м. от поземлен имот ( идентификатор 35167.502.8608, последно изменение със заповед: няма 
издадена заповед за изменение в КККР, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т ) ,  вид на собствеността: Частна, адрес: гр. 
Казанлък, п.к. 6100, ул. ОПЪЛЧЕНСКА №  Ю , площ: 661 кв.м., собственици: 123732761, ” ДЮ ЛГЕРОВ -  
СТАНКОВ ” ООД, Ид. част 3/10 от правото на собственост, Нотариален акт № 167 том XX! per. 6875 депо 
4385 от 30.08.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък, Ид. част 1/10 от правото на 
собственост, Нотариален акт № 166 том XXI per. 6874 депо 4384 от 30.08.2016г., издаден or Служба по 
вписванията гр. Казанлък, Ид. част 3/5 от правото на собственост, Договор Ns 44 том 8 per. 2185 депо 
1537 от 04.04.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

В територията на изменението попадат сгради с идентификатор: 
няма сгради засегнати от проектния имот

С )
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Нова П Р О ЕК ТН И  КО ОРДИ НАТИ
точка № х м Y  М

1. 4721011 02 490782.80
2. 4721010.84 490780.62
3. 4721013.20 490782,60

Скицата да послужи за Одобряване на ПУП



О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

З А П О В Е Д  

Казанлък, ..Шг* JSI.2017 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2,т.6 и във връзка с чл.113, ал.2 и 3 от ЗУТ 
и Решение № 15 по Протокол №13 от 13.07.2017 г. на Общински Експертен съвет по 
устройство на територията с цел реализиране на стопанска инициатива

О Д О Б Р Я В А М :
Изменение на Подробен устройствен план на част от квартал 13 по плана на 

Казанлък включващ:
1. Изменение на план за регулация, с който се обединяват урегулирани 

поземлени имоти ХХ-5207(с идентификатор 35167.502.8607) с VI-5207(c 
идентификатор 35167.502.8608) в УПИ VI-8618(c идентификатор 35167. 502. 
8618);

2. Изменение на план за застрояване за урегулирани поземлени имоти с 
предвиждане за свързано средно етажно застрояване за VI-8618, VII-5222 
и V-5208 с показатели за всеки УПИ, описани в таблицата към плана;

3. Работен устройствен план за описаните в т.2 урегулирани поземлени 
имоти, както е показано на приложените чертежи.

МОТИВИ:
На основание чл.135, ал.2 и ал.З от ЗУТ, въз основа на направено искане от 

заинтересуваните лица: „ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ“ ООД представлявано от Николай 
Георгиев Дюлгеров и Тодор Георгиев Станков (заявление вх.№ 168-1621-1#2 от 
23.05.2017г.), кметът на Общината е издал Заповед №912 от 30.05.2017 г. за разрешаване 
изработването на изменение на подробен устройствен план на част от квартал 13 по 
плана на Казанлък. С проекта за ПУП се изменя застроитслен план, одобрен със Заповед 

’ №1001/30.09.2003г.
Съгласно чл.128, ал.З и 5 от ЗУТ, ПУП е обявен на заинтересованите лица и в 

законоустановения срок не са получени възражения.
| Настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица при реда и
( условията на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и в 
Административен съд Ст.З; тора. Жалбите се подават чрез Община Казанлък.

/Р
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На основание чл 134 cm ? в  Нел обединяване 
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Нотариална такса по ЗННД 

Удостоверяван материален интерес

Пропорц. таис$>.... Jks\V A a& r*& ....... лв-
Обикн. таксаЧ.... КРЪеТЕВА.....^ .......Л18
Доп. такса     ......... ..ггл.....п7.  лв.
Всичко.... *3.... ™?.и. М-дейвтвм  ........л в

" - -  &  2016 г.
2016 г.----------- ЧгГ;— : . - у

Ч а & &

Вписване по ЗС/ПВ

в х . р е , ^ д а Г м" Ж ,И :т .
Акт № 4&- . том / / . .  Д . № ..........ty j& L  Г.
Партидна книга том ......... стр.....................
Такса за вписване по ЗДТ: о ^

Кв, X® .......................... от.
Съдия по ВПИСЕ

Xs

Н О Т А Р И А Л Е Н  А К
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ
191 том II per. № 4061 дело X* 264 от 2016 г.

Днес 30.08.2016 год. /тридесети август две хиляди и шестнадесета година/ в кантората ми 
пред мен Десислава Кръстева -  НОТАРИУС с per. X# 574, вписан в Нотариалната камара 
град София с район на действие Районен съд -  гр. Казанлък се явиха от една страна ТОДОР 
ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ, с ЕГН с постоянен адрес: с. Крън, общ. Казанлък, обл.
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” 32, притежаващ лична карта Xs г. изд.
от МВР Ст. Загора и МИМА ЙОВЧЕВА СТАНКОВА, с ЕГН с постоянен адрес:
гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” 32, притежаваща лична карта 
№ , изд. на г. изд. от МВР Ст. Загора -  като ПРОДАВАЧИ и НИКОЛАЙ
ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ, с ЕГН , с постоянен адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, обл.
Стара Загора, ул. „Радецка” 18, ЛК Ха г., изд. от МВР Ст. Загора в
качеството му на управител на „ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, със седалище и адрес на 
управление - гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 18, вписано в Търговски регистър към 
Агенция по вписванията под ЕИК 123732761 -  дружеството като КУПУВАЧ и след като се 
уверих в тяхната самоличност, дееспособност и представителна власт, същите ми заявиха, че 
сключват следния договор за дарение на недвижим имот:********************************

I. ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ и МИМА ЙОВЧЕВА СТАНКОВА продават на 
„ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, гр. Казанлък, представлявано от управителя НИКОЛАЙ 
ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ 3/10 яд. ч. /три десети идеални части/ от собствените си 4/10 ид. ч. 
/четири десети идеални части/ от следните, съсобствени с Община Казанлък, ЕИК 000817778 
недвижими имоти, а нметю:********************************************************* 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8608 /тридесет и пет хиляди сто 
шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, осем хиляди шестстотин и осем/ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления 
имот: гр. Казанлък, п.к. 6100 /шест хиляда н сто/, ул. „Опълченска” X* 10 /десет/, с площ от 
661, 00 кв. м /шестстотин шестдесет и един квадратни метра/, Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер 
на имота по предходен план: 5207 /пет хиляди двеста и седем/, квартал: 13 /тринадесет/, парцел 
VI /шест/, при съседи: имоти 35167.502.8607, 35167.502.9210, 35167.502.9214 и 35167.502.5208, 
който недвижим имот, съгласно документи за собственост представлява: 2/5 ид. ч. /две пети 
идеални части/ от съсобствено Дворно място с площ от 665 кв. м. /шестстотин шестдесет и 
пет квадратни метра/, съставляващо Урегулиран поземлен имот УПИ VT-5207 /шест за пет 
хиляди двеста и седем/, в кв. 13 /тринадесет/, кад. район 502 /петстотин и две/ по плана на гр. 
Казанлък, с административен адрес: ул. „Опълченска” J6 10 /десет/, при граници и съседи:
от юг -  улица „Опълченска”, от север -  УПИ V-5208, от изток -  ул. „Братя Жекови”; от запад -

—



УПИ ХХ-5207 ********************************************************************* 
Данъчната оценка на описания недвижим имот е П 970, 00 лв. /единадесет хиляди 

деветстотин и седемдесет лева/', а на продаваните идеални части е 3 591, 00 лв. /три хиляди 
петстотин деветдесет и един jiq̂ q/ ***************************************************

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8607 /тридесет и пет хиляди^  ̂
шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, осем хиляди шестстотин и сед^м/^пбДгс 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл.#СГ 
Загора, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на позешещ 
имот: гр. Казанлък, п.к. 6100 /шест хиляди и сто/, ул. „Опълченска” № 10 /десет/, с 
461, 00 кв. м /четиристотин шестдесет и един квадратни метра/, Трайно предназначе{ 
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застронване /до 10 м/, 
на имота по предходен план: 5207 /пет хиляди двеста и седем/, квартал: 13 /тринадесет/, napii 
XX /двадесет/, при съседи: имоти 35167.502.5222, 35167.502.9210, 35167.502.8608^
35167.502.5208, 35167.502.5220 и 35167.502.5221, който недвижим имот, съгласно документи- 
за собственост представлява: 2/5 ид. ч. /две пети идеални части/ от съсобствено Дворно 
място с площ от 468 кв. м. /четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, съставляващо 
Урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-5207 /двадесет за пет хиляди двеста и седем/, в кв. 13 
/тринадесет/, кад. район 502 /петстотин и две/ по плана на гр. Казанлък, с административен 
адрес: ул. „Опълченска” № 10 /десет/, при граници и съседи: от юг -  улица „Опълченска”, от 
север -  УПИ V-5208, от изток -  УПИ VI-5207; от запад -  УПИ IX-5221 и УПИ VII-5222.****** 

Данъчната оценка на описания недвижим имот е 8 424, 00 лв. /осем хиляди 
четиристотин двадесет и четири лева/, а на продаваната идеална част е 2 527, 20 лв. /две 
хиляди петстотин двадесет и седем лева и двадесет стотинки/.**************************** 

Общата данъчна оценка на описаните недвижими имоти е 20 394, 00 лева (двадесет 
хиляди триста деветдесет и четири лева), а на продаваните идеални части е 6 118,20 лв. /шест 
хиляди сто и осемнадесет лева и двадесет стотинки/ ************************************

III. ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ и МИМА ЙОВЧЕВА СТАНКОВА продават на 
„ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, гр. Казанлък, представлявано от управителя НИКОЛАЙ 
ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ посочените идеалните части от подробно описаните в пункт I /първи/ 
на настоящия нотариален акт недвижими имоти за сумата от 22 500 лв. /двадесет и две хиляди 
и петстотин лева/, която сума продавачите заявяват, че са съгласни да бъде изплатена по 
банков път в срок до 31.12.2016 г. /тридесет и първи декември две хиляди и шестнадесета 
година/.***************************************************************************

III. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ заяви, че е съгласен и от името и за сметка на 
„ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, гр. Казанлък купува посочените идеалните части от 
подробно описаните в пункт I /първи/ на настоящия нотариален акт недвижими имоти за 
сумата от 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, която сума ще бъде изплатена на 
продавачите по банков път в срок до 31.12.2016 г. /тридесет и първи декември две хиляди и 
шестнадесета година/.*************************************************************** 

Участниците в производството декларират, че сумата от 22 500, 00 лв. /двадесет и 
хиляди и петстотин лева/, е действително уговореното плащане по сделката, както w 
съгласно указанията ми са направили справка в Агенция по вписванията за липса на тежеВ^й и j 
възбрани върху имотите.******************************************************♦♦%»** 

ПРОДАВАЧИТЕ декларират, че е единствени собственици и че продаваните ид! 
части от посочените недвижими имоти са тяхна изключителна собственост, реални> 
идеални части от тях не са прехвърляни в собственост на трети лица, за тях не са сключ! 
предварителни договори, договори за наем, нито каквнто и да е било договори, не са предан! 
на съдебни спорове и за тях няма вписани искови молби, няма вписани ипотеки, за лични 
чужди задължения, както и никакви други вещни тежести, както и че не са упълномощавани 
трети лица с каквито и да е права относно тези имоти. В случай, че някое от декларираните1 
обстоятелства се окаже неистина и дружеството -  купувач претърпи съдебно отстранение отч 
имотите на каквото и да е основание /разваляне, унищожаване или други основания/, както и 
при установяване по съдебен ред на права на трети лица върху имота, продавачите дължат^ 
връщане на продажната цена и неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от продажната 
цена, както и стойността на извършените в имотите след продажбата подобрения.***********

S2



След като се уверих от представените документи, че продавачите са собственици на 
продаваните идеални части от описаните недвижими имоти и че са изпълнени особените 

сквания на закона, както и че страните и участниците в нотариалното производство 
бират български език и не са неми, слепи, глухи или глухонеми и след като те ми заявиха 

мат други документи от значение за тази сделка освен представените и подробно описани 
щьДЙда и след като изпълних задълженията си по чл. 25, ал. 1 от Закона на нотариусите и 

-нотариАшата дейност, изясних волята на страните и фактическото положение, запознах ги 
Ясно кнедвусмислено с правните последици, одобрих този нотариален акт. Актът се прочете 

%1аеучастващите в нотариалното производство и след одобрението му, същите го подписаха и 
мишка саморъчно трите си имена, след което актът се подписа от мен -  Нотариуса.******** 
««Настоящият нотариален акт се състави в шест еднообразни екземпляра - за Нотариуса, за 

убя^жбата по вписванията и за купувача.*********************************************** 
При съставянето на акта се представиха следните документи: Нотариален акт за дарение 

на недвижими имоти № 106, т. IV, per. № 3942, д. № 676 от 2014 г. по описа на нотариус Павел 
Павлов, с район на действие PC Казанлък, вписан в СВ Казанлък с вх. per. № 7615 от 
24.09.2014 г., акт № 165, т. 25, д. № 5037; Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 
109, т. I, per. № 667, д. № 105/2015 г. от по описа на нотариус Павел Павлов, с район на 
действие PC Казанлък, вписан в СВ Казанлък с вх. per. № 1637 от 27.02.2015 г., акт № 89, т. 5, 
д. № 937; Скица на поземлен имот № 15-355123-20.07.2016 г. на СГКК Стара Загора; Скица на 
поземлен имот № 15-355105-20.07.2016 г. на СГКК Стара Загора; Удостоверение за данъчна 
оценка № 7404030890 от 29.08.2016 г. -  Дирекция „МП”, Община Казанлък; Удостоверение за 
данъчна оценка № 7404030891 от 29.08.2016 г. — Дирекция „МП”, Община Казанлък; 
Удостоверение № 371/14.07.2016 г. -  Община Казанлък; Справка от Търговски Регистър; 
Протокол от ОС на дружеството продавач; Декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД; Декларация 
по чл. 264, ал. 1 от ДОПК; Квитанции за внесени държ. такси за вписване и местен данък; 
Молба до аощжуса.**************************************************************

ПРОДАВАЧИ: 1
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/ ....... ю ..... ..............................
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’iaea Кръстева!
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Нотариална такса по ЗННД 
Удостоверяван материален интерес

Пропорц. тЖба Десшлаба.... 9 ^ . ..............лв.
Обикн. тайра   лв.
Доп. такса41...... ...............................  лв.
Всичко . . .  4»шоь1.иа .др.чГЛ1*̂ ?.... Ш ..........лв.
Сметка 2016 г.
Кв.№ . . . .^ ;V : .ot.............ЛФ7......  2016 г.-------------- . / f r -----------------

"’ока Ф*

Вписване по ЗС/ПВ 
Служба гю вписванията

Вх. per. X® оъ........ i.U..*.!fe.'..Jbl§ г.
Акт № . / £ £ .  том ..rr<J д.№ г.
Партидна книга том.........стр.....................
Такса за вписване по ЗДТ:

Кв.JNs ................. ....... от.............
Съдия по вписванията

лв.

№

Н О Т А Р И А Л Е Н  А К Т / /  .
ЗА ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ш ф т ш

190 том II per. № 4060 дело X* 263 от2016 г.

■‘УЪКд

М‘Г*

Днес 30.08.2016 год. /тридесети август две хиляди и шестнадесета година/ в кантората 
ми пред мен Десислава Кръстева -  НОТАРИУС с per. № 574, вписан в Нотариалната 
камара град София с район на действие Районен съд -  гр. Казанлък се явиха от една страна 
ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ, с ЕГН с постоянен адрес: с. Крън, общ.
Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” 32, притежаващ лична карта №

изд. от МВР Ст. Загора и МИМА ЙОВЧЕВА СТАНКОВА, с ЕГН 
с постоянен адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Ген. 

Столетов” 32, притежаваща лична карта № изд. на изд. от МВР
Ст. Загора -  като ДАРИТЕЛИ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ, с ЕГН 
с постоянен адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Радецка” 18, ЛК №

г., изд. от МВР Ст. Загора в качеството му на управител на 
„ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, 
бул. „Розова долина” № 18, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под 
ЕИК 123732761 -  дружеството като ДАРЕН и след като се уверих в тяхната самоличност, 
дееспособност и представителна власт, същите ми заявиха, че сключват следния договор за 
дарение на недвижим имот:*****************************************************

I. ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ и МИМА ЙОВЧЕВА СТАНКОВА даряват на 
„ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, гр. Казанлък, представлявано от управителя 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ 1/10 ид. ч. /една десета идеална част/ от собствените 
си 4/10 ид. ч. /четири десети идеални части/ от следните, съсобствени с Община Казанлък, 
ЕИК 000817778 недвижими имоти, а именно:***************************************

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8608 /тридесет и пет хиляди сто 
шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, осем хиляди шестстотин и осем/ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес на 
поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100 /шест хиляди и сто/, ул. „Опълченска” № 10 
/десет/, с площ от 661, 00 кв. м /шестстотин шестдесет и един квадратни метра/, Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване /до 10 м/, номер на имота по предходен план: 5207 /пет хиляди двеста и 
седем/, квартал: 13 /тринадесет/, парцел VI /шест/, при съседи: имоти 35167.502.8607, 
35167.502.9210, 35167.502.9214 и 35167.502.5208, който недвижим имот, съгласно 
документи за собственост представлява'. 2/5 ид. ч. /две пети идеални части/ от 
съсобствено Дворно място с площ от 665 кв. м. /шестстотин шестдесет и пет квадратни 
метра/, съставляващо Урегулиран поземлен имот УПИ V1-5207 /шест за пет хиляди двеста^



и седем/, в кв. 13 /тринадесет/, кад. район 502 /петстотин и две/ по плана на гр. Казанлък, 
с административен адрес: ул. „Опълченска” № 10 /десет/, при граници и съседи: от юг -  
улица „Опълченска”, от север -  УПИ V-5208, от изток -  ул. „Братя Жекови”; от запад -  
УПИ ХХ-5207 *********************************************************************** 

Данъчната оценка на описания недвижим имот е 11 970, 00 лв. /единадесет хиляди 
деветстотин и седемдесет лева/, а на даряваната идеална част е 1197, 00 лв. /хиляда 
деветдесет и седем лева/.****************************************************** ^

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8607 /тридесет и пет хиляди уето 
шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, осем хиляди шестстотин и седем/ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. ®1ар« 
Загора, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес\ R? 
поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100 /шест хиляди и сто/, ул. „Опълченска”
/десет/, с площ от 461, 00 кв. м /четиристотин шестдесет и един квадратни метра/, Трай? 
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниск( 
застрояване /до 10 м/, номер на имота по предходен план: 5207 /пет хиляди двеста и 
седем/, квартал: 13 /тринадесет/, парцел XX /двадесет/, при съседи: имоти 35167.502.5222, 
35167.502.9210, 35167.502.8608, 35167.502.5208, 35167.502.5220 и 35167.502.5221, който 
недвижим имот, съгласно документи за собственост представлява: 2/5 ид. ч. /две пети 
идеални части/ от съсобствено Дворно място с площ от 468 кв. м. /четиристотин 
шестдесет и осем квадратни метра/, съставляващо Урегулиран поземлен имот УПИ ХХ- 
5207 /двадесет за пет хиляди двеста и седем/, в кв. 13 /тринадесет/, кад. район 502 
/петстотин и две/ по плана на гр. Казанлък, с административен адрес: ул. „Опълченска”
№ 10 /десет/, при граници и съседи: от юг -  улица „Опълченска”, от север -  УГТИ V-5208, 
от изток -  УПИ VI-5207; от запад -  УПИ IX-5221 и УПИ VII-5222.*********************** 

Данъчната оценка на описания недвижим имот е 8 424, 00 лв. /осем хиляди 
четиристотин двадесет и четири лева/, а на даряваната идеална част е 842, 40 лв. 
/осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/,************************** 

Общата данъчна оценка на описаните недвижими имоти е 20 394, 00 лева (двадесет 
хиляди триста деветдесет и четири лева), а на даряваните идеални части е 2 039,40 лв. /две 
хиляди тридесет и девет лева и четиридесет стотинки/.*******************************

II. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ заяви, че е съгласен и от името и за сметка 
на „ДЮЛГЕРОВ - СТАНКОВ” ООД, гр. Казанлък приема с благодарност направеното 
дарение на идеалните части от подробно описаните в пункт I /първи/ на настоящия 
нотариален акт недвижими ъмспт ************************************************* 

След като се уверих от представените документи, че дарителите са собственици на 
даряваните идеални части от описаните недвижими имоти 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 л в *  
заявиха, че нямат други документи от значение за тази сделка, освен представени^] щ 
подробно описани по-долу и след като изпълних задълженията си по чл. 25, ал. 1 спЗжоь 
на нотариусите и нотариалната дейност, изясних волята на страните и фактич££кс 
положение, запознах ги ясно и недвусмислено с правните последици, одобри$фТо1Ио 
нотариален акт. Актът се прочете на участващите в нотариалното производство №сф§ц| дз 
одобрението му, същите го подписаха и написаха саморъчно трите си имена, след "" 
актът се подписа от мен — Нотариуса.********************************************

Настоящият нотариален акт се състави в шест еднообразни екземпляра - за 
Нотариуса, за Службата по вписванията и за дарения.********************************

При съставянето на акта се представиха следните документи: Нотариален акт за/К 
дарение на недвижими имоти № 106, т. IV, per. № 3942, д. № 676 от 2014 г. по описа на| ' 
нотариус Павел Павлов, с район на действие PC Казанлък, вписан в СВ Казанлък с вх. per.
№ 7615 от 24.09.2014 г., акт № 165, т. 25, д. № 5037; Нотариален акт за продажба на 
недвижими имоти № 109, т. I, per. № 667, д. №105/2015 г. от по описа на нотариус Павел
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->лов, с район на действие PC Казанлък, вписан в СВ Казанлък с вх. per. № 1637 от 
27.02.2015 г., акт № 89, т. 5, д. № 937; Скица на поземлен имот № 15-355123-20.07.2016 г. 
н^СТКК Стара Загора; Скица на поземлен имот № 15-355105-20.07.2016 г. на СГКК Стара 

ора; Удостоверение за данъчна оценка № 7404030890 от 29.08.2016 г. -  Дирекция „МП”, 
адина Казанлък; Удостоверение за данъчна оценка № 7404030891 от 29.08.2016 г. -  

ия „МП”, Община Казанлък; Удостоверение № 371/14.07.2016 г. -  Община 
Справка от Търговски Регистър; Протокол от ОС на дружеството продавач; 

Дщшра^ри по чл. 25, ал. 8 от ЗННД; Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК; Квитанции за
унесени фврж. такси за вписване и местен данък; Молба до нотариуса.******************
Яйствие ^

ДАРИТЕЛИ: 1.
/подпис/

зиме, фамилия/
I

/подпис/

i h u j f : ......C m s t * ‘
/име, презиме,

ЗА ДАРЕН:

/ . . . . ф А к ш . й А ......
/име, презиме, фамилия/ '

е ?

НОТАРИУС:...;
Щесислава Кръстева!

КРЪСТЕВА ^  
*  #  
i-rt Ршшн на действие

&  PC. КАЗАНЛЪК Л*
%

4 & А а  В * * '
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, j o  joГШ.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

Относно: ОС-1519/14.09.2017г. - проект за решение относно прилагане на ПУП- 
ПР, за УПИ VI-8618, кв.13 по плана на град Казанлък, представляващ по скица-проект 
ПИ с идентификатор 35167.502.8618 по КККР и приемане на дарение от Община 
Казанлък, направено от „Дюлгеров-Станков“ ООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка със становище на юриста на Общински съвет Казанлък - 
адв.М.Пепелешкова, Ви предоставяме като допълнение Протокол от общото събрание 
на съдружниците, с отразено в него взето решение за съответната сделка, който е с 
едновременно извършено нотариално удостоверяване на подписите на съдружниците и 
съдържанието.

Приложение:

1. Протокол от общото събрание на съдружниците, с отразено в него взето 
решение за съответната сделка.

С уважение,

МИХАИЛ МИХА

Оправомощен със Зап
у
681/13.10.2017г.



ПРОТОКОЛ
от извънредно общото събрание

На Дюлгеров-Станков ООД

Седалище гр. Казанлък

ЕИК 123732761
Н:

и адрес на управление бул. „Розова долина“ № 18

Днес, 13.10.2017 г. се проведе извънредно общо събрание на съдружниците в 
Дюлгеров-Станков ООД при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за дарение на част от собствен имот, а именно:
Земя 2 кв.м. от имота в гр. Казанлък, ул. „Опълченска,, № 10 /  десет/ , 
квартал 13, УПИ парцел VI -  8618 одобрен през 2017г., идентификатор на 
поземления имот 35167.502.8609, по плана на гр. Казанлък.

На общото събрание присъстваха съдружниците:

1. Тодор Георгиев Станков
2. Николай Георгиев Дюлгеров

На общото събрание се взе следното решение: 

Приема точка едно от дневния ред за продаж(

Съдружници:


