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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: Заявления от Георги Тенев Карагитлиев - земеделски производител и 
Златка Генчева Стойчева -  земеделски производител с искане за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на сгради с идентификатор 35167.9.737.3; 
35167.9.737.7; 35167.9.737.10; 35167.9.737.12 35167.9.737.14; 35167.9.737.15;
35167.9.737.16 и 35167.9.737.17, представляващи части от поземлен имот с 
идентификатор 35167.9.737 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18- 
88/2015г.на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, местност „ Ала баир“

. * /
УВАЖАЕМИ Г-Н ЗЛАТАНОВ,

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

МОТИВИ:
В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Г-345- 

3#1/18.07.2017г. от Георги Тенев Карагитлиев, регистриран земеделски производител 
от гр. Казанлък, с искане да му бъде учредено безвъзмездно право на ползване за 
отглеждане на селскостопански животни -  крави, телета, юници, прасета и пернати, 
върху следните сгради:

1. Сграда с идентификатор 35167.9.737.14, със застроена площ 385,00 кв.м. на един 
етаж, предназначение: склад, построена 1978г.

2. Сграда с идентификатор 35167.9.737.15 със застроена площ 391,00 кв.м., на един 
етаж, предназначение: склад, масивна конструкция, построена 1978г.

3. Сграда с идентификатор 35167.9.737.16 със застроена площ 9,00 кв.м., на един 
етаж, предназначение: тоалетна, построена 1978г.

4. Сграда с идентификатор 35167.9.737.17 със застроена площ 55,00 кв.м., на два 
етажа с предназначение: администрация, построена 1978г.

В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-3-891-13/20.11.2017г. 
от Златка Генчева Стойчева, регистриран земеделски производител от гр. Казанлък, с 
искане да и бъде учредено безвъзмездно право на ползване за отглеждане на 
селскостопански животни върху следните сгради:

1. Сграда с идентификатор 35167.9.737.3 със застроена площ 136,00 кв.м., на един 
етаж, предназначение: родилна ферма, построена 1968г.

2. Сграда с идентификатор 35167.9.737.7 със застроена площ от 472,00 кв.м., 
предназначение: свинарник -  свине майки, построена 1978г.
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3. Сграда с идентификатор 35167.9.737.10 със застроена площ от 200,00 кв.м., на 
един етаж, предназначение: свинарник, угояване, построена 1978г.

4. Сграда с идентификатор 35167.9.737.12 със застроена площ от 96,00 кв.м., на 
един етаж, предназначение: склад фураж, построена 1978г.

5. Първи етаж ведно с /г ид. части от сграда с идентификатор 36167.9.737.17 със 
застроена площ 55,00 кв.м., на два етажа, предназначение: администрация, 
построена 1978г.

Сградите са построени върху поземлен имот с обща площ от 50213,00 кв.м. с 
идентификатор 35167.9.9737 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град 
Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, с адрес гр. 
Казанлък, п.к. 6100, местност „ Ала баир", трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: За складова база,при граници и съседи: имоти 
№35167.9201, №35167.9.751; 035167.9.754, №35167.9.755, №35167.9.738, за който е 
съставен АЧОС №3408/24.03.2017г. Имотът се намира до регулацията на град 
Казанлък, има асфалтиран път до него, в него са изградени дезинфекционни площадки 
и ями, в близост до имота има и обособена трупна яма. Сградите са в лошо физическо 
състояние, но са строени съобразно изискванията за отглеждане на 
животни.Предоставен е на Община Казанлък по силата на Договор № Д02- 
1/24.01.2017г. за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот -  
частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост с 
цел подпомагане на развитието на животновъдството в района на града.

Съгласно чл.39, ал. 4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна 
общинска собственост, може да се учреди след решение на общински съвет, прието с 
мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

С оглед на гореизложеното предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет -  Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
39, ал.4 от Закона за общинската собственост

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от десет 
години върху следните сгради: Сграда с идентификатор 35167.9.737.14, със 
застроена площ 385,00 кв.м. на един етаж, предназначение: склад, построена 
1978г.; Сграда с идентификатор 35167.9.737.15 със застроена площ 391,00 кв.м., 
на един етаж, предназначение: склад, масивна конструкция, построена 1978г.; 
Сграда с идентификатор 35167.9.737.16 със застроена площ 9,00 кв.м., на един 
етаж, предназначение: тоалетна, построена 1978г.; втори етаж, ведно с 
прилежащите 'А ид. части от сграда с идентификатор 35167.9.737.17 със 
застроена площ 55,00 кв.м., на два етажа с предназначение: администрация, 
построена 1978г., всички построени върху поземлен имот с обща площ от 
50213,00 кв.м. с идентификатор 35167.9.9737 по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г.
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на ИД на АГКК, с адрес гр. Казанлък, п.к. 6100, местност „ Ала баир“, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За 
складова база,при граници и съседи: имоти №35167.9201, №35167.9.751; 
035167.9.754, №35167.9.755, №35167.9.738, за който е съставен АЧОС 
№3408/24.03.2017г. на Земеделски производител Георги Тенев Карагитлиев,
с ЕИК/ЕГН................................, живущ в гр. Казанлък, ул. „ Петко Д. Петков“
№57.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от десет
години върху следните сгради: Сграда с идентификатор 35167.9.737.3 със 
застроена площ 136,00 кв.м., на един етаж, предназначение: родилна ферма, 
построена 1968г.;Сграда с идентификатор 35167.9.737.7 със застроена площ от 
472,00 кв.м., предназначение: свинарник -  свине майки, построена 1978г.;Сграда 
с идентификатор 35167.9.737.10 със застроена площ от 200,00 кв.м., на един 
етаж, предназначение: свинарник, угояване, построена 1978г.;Сграда с
идентификатор 35167.9.737.12 със застроена площ от 96,00 кв.м., на един етаж, 
предназначение: склад фураж, построена 1978г.;Първи етаж ведно с Vi ид. части 
от сграда с идентификатор 36167.9.737.17 със застроена площ 55,00 кв.м., на два 
етажа, предназначение: администрация, построена 1978г. на Земеделски
производител Златка Генчева Топалова с ЕИК/ЕГН............................. . живущ
в гр. Казанлък, ул. Никола Петков №42, ап.9

3. Одобрява приложените проекти на договори
4. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими 

действия по предоставянето на имота по т.1 и да сключи договор за 
безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на 
предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и др. за срока на 
договора, са за сметка на ЗП Георги Тенев Карагитлиев.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора 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.1, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

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

АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък, 
Георги Тенев Карагитлиев -  земеделски производител и Златка Генчева Стойчева -  
земеделски производител

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 доклада и в електронен вид.
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ПриложенияЛ. Акт за частна общинска собственост № 3408/24.03.2017г. -
копие;

2.Скица на поземлен имот№  15-96271 -06.03.2017г.
3.Заявление с вх.№94-Г-345-3#1/18.07.2017г. от Георги Тенев 

Карагитлиев - копие
4. Копие на Регистрационна карта на земеделски производител , изд. от 

Областна дирекция „ Земеделие“ на Георги Тенев Карагитлиев и заверена за 
селскостопанската 2016-2017г.

5. Заявление с вх. №94-3-891-13/20.11.2017г. от Златка Генчева Стойчева
6. Копие на Регистрационна карта на земеделски производител, изд. от

Областна дирекция „Земеделие“ на Златка Генчева Стойчева и заверена за
селскостопанската 2016-2017г.

5. Проекти на Договор за предоставяне за безвъзмездно управление на 
обект общинска собственост -  2бр.
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информация За.ДейиосТт» си чре- анкетна карта с анкетна формуляри. 
Въз основа на таза информация ода  заверява регистрационната карта за 
срок до 28 февруари на следващата стопанска година.





Приложение M2 към ч.т.2,г.2 и чл.З
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Р Е ПУБ Л ИКА Б ЪЛГ АР ИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И

Л щ Ш ^ Й ^ С Т В О  НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩИНА: К А З А Н О Б Л А С Т :  СТАРА ЗАГОРА 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : В п и с в а н е  по З С /Н В ^ '/ *

/по^Уи печа*^4,4-— " Jy  Служба по вписванията:

/ >  у  # & / »! ^
КМЕТ НА ОБЩИНА: | t f  ’ i f  у  ^  к  ■ Р /4 /jf_ _  ,  у  
Галина Георгиева Стоянова

/име,презиме и фам илия/ '  --y^PP-P--..... \

А К Т  №  3408  '  %
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА С О Б С Т В Е Н О С Т / ^ /} ; ^  / 5

Регистър 1 / У ^ ^  _У /

Досие: 3408 У ^ л У У ^
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 24.3.2017 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.56,чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС,Решение на МС №963/2016 г, Договор Д02-1(Д- 

ДС-1-6)/24.01.2017 г, Протокол от 01.03.2017 г, Заповеди: №ДС-ЗД-49/ 
2017 г на Областен управител и №554/24.03.2017 г. на кмет

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с обща площ 50213 ( петдесет хиляди и двеста и 
тринадесет кв.м.)
с идентификатор 35167.9.737(три пет едно шест седем точка девет точка 
седем три седем) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, 
одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. 
Казанлък, п. к. 6100, местност „Ала баир", Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За складова база, 
ведно с построените върху него сгради, масивна конструкция: 
Продължава в р. 11."Забележки"

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък,

гр.(с.) гр.Казанлък ЕКАТТЕ: 35167

кв: УПИ: Заповед:
пл./ид. №: 35167.9.737 местност: "Ала баир" 
ж.к.: ул:

бл: вх: ет: anJN»: №:

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: имоти №35167.9.201, №35167.9.751, №35167.9.754, №35167.9.755, 
№35167.9.738

б.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА 
ИМОТА КЪМ  М ОМ ЕНТА НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:

366 306,50 лв.



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ няма

8. НОМЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

няма

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ДА УПРАВЛЕНИЕ

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

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ

Олга Тенева Шикова, Гл. експерт ИУС IJ] ./подпис/

И . ЗАБЕЛЕЖКИ

Продължение от р. 3"Вид и описание на имота:
1. Сграда с идентификатор 35167.9.737.1(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка едно)със застроена площ 397(триста деветдесет и седем) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Свинарник, построена 1962 година;
2. Сграда с идентификатор 35167.9.737.2(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка две) със застроена площ 692(шестстотин деветдесет и две) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Склад, построена 1966 година;
3. Сграда с идентификатор 35167.9.737.3(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка три) със застроена площ 136(сто тридесет и шест) кв.м, на един етаж, предназначение: 
Родилна ферма, построена 1964 година;
4. Сграда с идентификатор 35167.9.737.4(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка четири) със застроена площ 191 (сто деветдесет и един) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Свинарник-заплодени свине, построена 1978 година;
5. Сграда с идентификатор 35167.9.737.5(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка пет) със застроена площ 70(седемдесет)кв.м, на един етаж, предназначение: Свинарник, 
построена 1978 година;
6. Сграда с идентификатор 35167.9.737.6(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка шест) със застроена площ 11 (единадесет) кв.м, на един етаж, предназначение: Помпена 
станция, построена 1978 година;
7. Сграда с идентификатор 35167.9.737.7(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка седем) със застроена площ 472(четиристотин седемдесет и два) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Свинарник-свине майки,построена 1978 година;
8. Сграда с идентификатор 35167.9.737.8(три пет едно шест седем точка девет точка седем три 
седем точка осем) със застроена площ 35(тридесет и пет) кв.м, на един етаж, предназначение: 
Свинарник-изолатор, построена 1978 година; Продължава на допълнителна страница



П РИ Л О Ж ЕН И Е 1 НА АЧОС №3408/24.03.2017 Г. ОТ ЕДИН Л И С Т

П РО Д Ъ Л Ж ЕН И Е ОТ Р. 11 „ЗА БЕ Л Е Ж К И “ :
9. Сграда с идентификатор 35167.9.737.9(три пет едно шест седем точка девет точка седем 

три седем точка девет) със застроена площ 224(двеста двадесет и четири) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Свинарник,угояване, построена 1978 година;

10. Сграда с идентификатор 35167.9.737.10(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка едно нула) със застроена площ 200(двеста)кв.м, на един етаж, предназначение: 
Свинарник,угояване, построена 1978 година;

11. Сграда с идентификатор 35167.9.737.11(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка едно едно) със застроена площ 347(триста четиридесет и седем)кв.м, на един 
етаж, предназначение: Свинарник,угояване, построена 1978 година;
12. Сграда с идентификатор 35167.9.737.12(три пет едно шест седем точка девет точка седем 

три седем точка едно две) със застроена площ 96(деветдесет и шест) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Склад фураж, построена 1978 година;
13. Сграда с идентификатор 35167.9.737.14(три пет едно шест седем точка девет точка седем 

три седем точка едно четири) със застроена площ 385(триста осемдесет и пет)кв.м, на един 
етаж, предназначение: Склад, построена 1978 година;
14. Сграда с идентификатор 35167.9.737.15(три пет едно шест седем точка девет точка седем 

три седем точка едно пет) със застроена площ 391 (триста деветдесет и един) кв.м, на един 
етаж, предназначение: Склад, масивна конструкция построена 1978 година;

15. Сграда с идентификатор 35167.9.737.16(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка едно шест) със застроена площ 9(девет) кв.м, на един етаж, предназначение: 
Тоалетна, построена 1978 година;

16. Сграда с идентификатор 35167.9.737.17(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка едно седем) със застроена площ 55(петдесет и пет) кв.м, на два етажа, 
предназначение: Администрация, построена 1978 година;

17. Сграда с идентификатор 35167.9.737.18 (три пет едно шест седем точка девет точка 
седем три седем точка едно осем) със застроена площ 19(деветнадесет) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Администрация, построена 1978 година;

18. Сграда с идентификатор 35167.9.737.19(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка едно девет) със застроена площ 8(осем) кв.м, на един етаж, предназначение: 
Администрация, построена 1978 година;

19. Сграда с идентификатор 35167.9.737.20(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка две нула) със застроена площ 156(сто петдесет и шест) кв.м, на един етаж, 
предназначение: Свинарник, построена 1978 година;

20. Сграда с идентификатор 35167.9.737.21(три пет едно шест седем точка девет точка седем 
три седем точка две едно)със застроена площ 5(пет)кв.м, на един етаж, предназначение: 
Пристройка склад, построена 1978 година;

21. Сграда с идентификатор 35167.9.737.22(три пет едно шест седем точка девет точка седем
три седем точка две две) със застроена площ Ю(десет) кв.м, на [назначение:
Пристройка- угояване, построена 1963 година.

АКТОСЪСТАВИТЕЛ:....................................
(Олга Тенева Шикова, Гл. експерт ИУС)

КМ ЕТ НА О БЩ И Н А
(ГАЛИНАТЪб] •ЯНОВА)



дгсниия по геодезия,
К4 РТ0 ГР4 ОИЯ И К4 >14СГЬР

София 1618, кз. Павлово, VA., Щ "  
TEA : 02/818 83 83, идкс: 0 2 f  
ACAD@CADASTRE.b g  *  W W W JSСГф. Tt .

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 
№ 15-96271-06.03.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 35167.9.737 

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, местност АЛА БАИР 
Площ; 50213 кв.м
Трайно предназначение на територията; Земеделска 
Начин на трайно ползване; За складова база 
Категория на земята при неполивни условия: 0

Координатна система БГС2005

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


Агениия по геодези я,
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

София 1618, кв. Пдалово, W. 
тел .: 02/818 83 8 3 , ф а к с :
ACAD® CADASTRE. 3 G

Собственици:
1.000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Договор № 175 том II per. 557 от 27.01,2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

Сгради, които попадат върху имота
1. Сграда 35167.9.737.1: застроена площ 397 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
2. Сграда 35167.9.737.2: застроена площ 692 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
3. Сграда 35167.9.737.3: застроена площ 136 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Сграда със 
специално предназначение
4. Сграда 35167.9.737.4: застроена площ 191 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
5. Сграда 35167.9.737.5: застроена площ 70 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
6. Сграда 35167.9.737.6: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
7. Сграда 35167.9.737.7: застроена площ 472 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
8. Сграда 35167.9.737.8: застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
9. Сграда 35167.9.737.9: застроена площ 224 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
10. Сграда 35167.9.737.10: застроена площ 200 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
11. Сграда 35167.9.737.11: застроена площ 347 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
12. Сграда 35167.9.737.12: застроена площ 96 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
13. Сграда 35167.9.737.14: застроена площ 385 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
14. Сграда 35167.9.737.15: застроена площ 391 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
15. Сграда 35167.9.737.16: застроена площ 9 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
16. Сграда 35167.9.737.17: застроена площ 55 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
17. Сграда 35167.9.737.18: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
18. Сграда 35167.9.737.19: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
19. Сграда 35167.9.737.20: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
20. Сграда 35167.9.737.21: застроена площ 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
21. Сграда 35167.9.737.22: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда със 
специално предназначение
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Д О Г О В О Р
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ ...................... / ..................... 2017г.

Днес, ................. 2017г., в гр.Казанлък в изпълнение на Решение №
................. /2017г. на Общински съвет -  Казанлък, се сключи настоящият договор
между:
1.0БЩИНА КАЗАНЛЪК, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, 

бул.Розова долина №6, ЕИК 0001817778, представлявана от Галина Георгиева 
Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Нели Дончева Атанасова, гл.счетоводител, 
наричана по-долу СОБСТВЕНИК 
и
2. Земеделски производител Златка Генчева Стойчева, с БУЛСТАТ............ ,

със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „ Никола Петков“ №42, ап.9 
наричано по-долу за краткост „ПОЛЗВАТЕЛ“

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/. СОБСТВЕНИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за безвъзмездно 
ползване следните общински сгради:

1. Сграда с идентификатор 35167.9.737.3 със застроена площ 136,00 кв.м., на 
един етаж, предназначение: родилна ферма, построена 1968г.

2. Сграда с идентификатор 35167.9.737.7 със застроена площ от 472,00 кв.м., 
предназначение: свинарник -  свине майки, построена 1978г.

3. Сграда с идентификатор 35167.9.737.10 със застроена площ от 200,00 кв.м., 
на един етаж, предназначение: свинарник, угояване, построена 1978г.

4. Сграда с идентификатор 35167.9.737.12 със застроена площ от 96,00 кв.м., 
на един етаж, предназначение: склад фураж, построена 1978г.

5. Първи етаж ведно с ‘/г ид. части от сграда с идентификатор 36167.9.737.17 
със застроена площ 55,00 кв.м., на два етажа, предназначение: 
администрация, построена 1978г.,

построени върху поземлен имот с обща площ от 50213,00 кв.м. с идентификатор 
35167.9.9737 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, с адрес гр. Казанлък, п.к. 
6100, местност „ Ала баир“, трайно предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване: За складова база,при граници и съседи: имоти 
№35167.9201, №35167.9.751; 035167.9.754, №35167.9.755, №35167.9.738, за който 
е съставен АЧОС №3408/24.03.2017г.
/2/. Недвижимият имот по ал. 1 се предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за обезпечаване 
на неговата дейност / отглеждане на селскостопански животни -  крави, телета, 
юници, прасета и пернати/ и влиза в сила от датата на подписване на договора за 
срок от 10 год.

II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА



Чл.2. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да осигури на ПОЛЗВАТЕЛЯ, спокойно и 
безпрепятствено ползване на общинския обект, предмет на настоящия договор.
Чл.З. СОБСТВЕНИКЪТ има право на достъп до обекта в рамките на необходимото, 
за да се увери, че ПОЛЗВАТЕЛЯ спазва задълженията си по договора.
Чл.4. След прекратяване на договора, СОБСТВЕНИКЪТ има право да получи 
предоставеният общински обект във вида, в който го е предал ведно с направените 
подобрения, без да дължи обезщетение за тях, като връщането се извършва с 
протокол в два екземпляра, съставен от комисия с представители и от двете страни.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл.5. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да си служи с предоставения общински обект 
съобразно предназначението му и при условията на настоящия договор.
/2/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва предоставения му общински обект за 
осъществяване на други дейности, извън посочените в настоящия договор.
13/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да предоставя или да отдава под наем на трети 
лица общинския обект, предмет на настоящия договор.
Чл.6. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за 
предоставения му общински обект.
/2/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички разходи, свързани с 
експлоатацията на предоставения общински обект /ел.енергия, топлоенергия, вода, 
охрана, такса смет, данък сгради и др./, като открие партиди на свое име пред 
съответните организации.
Чл.7. Всички разходи за дребни поправки и текущи ремонти, дължащи се на 
обикновеното ползване на обекта, са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Чл.8. Всички извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ трайни подобрения в предоставения 
общински обект са за негова сметка и при прекратяване на договора остават в 
полза на Община Казанлък.
Чл.9. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно СОБСТВЕНИКА 
за посегателства, извършени от трети страни върху предоставеният общински 
обект, предмет на настоящия договор.
/2/. Всички действия по изготвяне на проекти свързани с конкретната дейност, 
процедури за издаване на Разрешение за ползване от РДНСК -  гр.Ст.Загора или 
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта издадено от Главния 
архитект на Община Казанлък се извършват от и за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
/3/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не отговаря за вредите, причинени от трети лица върху 
общинския обект, освен ако се докаже, че с действията си е спомогнал да бъдат 
причинени такива вреди.
Чл.10 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да пожарообезопаси общинския обект и да спазва 
всички изисквания по пожаробезопасност при неговата експлоатация.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.11 Настоящият договор се прекратява:
1. Едностранно, без предизвестие - при използване на общинския обект 

не по предназначение, констатирано от длъжностни лица от 
общинска администрация ;

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
3. С едномесечно предизвестие на всяка една от страните;



Чл.12. При възникнали спорове на тълкуването на договора или за неуредени в 
договора въпроси, същите се решават по споразумение между страните, а при 
непостигане на такова-от компетентния съд.
Чл.13. Изменения и допълнения към настоящия договор се правят само по взаимно 
съгласие на страните, чрез писмени споразумения, след вземане на решение на 
Общински съвет-Казанлък, които стават неразделна част от договора.
Чл.14. За неуредените в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

4. При отпадане на нуждата от предоставения имот

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-два 
за СОБСТВЕНИКА и един за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ЗА СОБСТВЕНИКА: ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗП Златка Генчева Стойчева
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

Нели Атанасова
Гл. счетоводител



Д О Г О В О Р
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ ...................... / ..................... 2017г.

Днес, ................. 2017г., в гр.Казанлък в изпълнение на Решение №
................. /2017г. на Общински съвет -  Казанлък, се сключи настоящият договор
между:
1.0БЩИНА КАЗАНЛЪК, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, 

бул.Розова долина №6, ЕИК 0001817778, представлявана от Галина Георгиева 
Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Нели Дончева Атанасова, гл.счетоводител, 
наричана по-долу СОБСТВЕНИК 
и
2. Земеделски производител Георги Тенев Карагитлиев, с БУЛСТАТ.............,

със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „ Петко. Д Петков“ №57 
наричано по-долу за краткост „ПОЛЗВАТЕЛ“

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/. СОБСТВЕНИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за безвъзмездно 
ползване следните общински сгради:

1. Сграда с идентификатор 35167.9.737.14, със застроена площ 385,00 кв.м. на 
един етаж, предназначение: склад, построена 1978г.

2. Сграда с идентификатор 35167.9.737.15 със застроена площ 391,00 кв.м., на 
един етаж, предназначение: склад, масивна конструкция, построена 1978г.

3. Сграда с идентификатор 35167.9.737.16 със застроена площ 9,00 кв.м., на 
един етаж, предназначение: тоалетна, построена 1978г.

4. Втори етаж, ведно с Уг ид. части от сграда с идентификатор 35167.9.737.17 
със застроена площ 55,00 кв.м., на два етажа с предназначение: 
администрация, построена 1978г.,

построени върху поземлен имот с обща площ от 50213,00 кв.м. с идентификатор 
35167.9.9737 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, с адрес гр. Казанлък, п.к. 
6100, местност „ Ала баир“, трайно предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване: За складова база,при граници и съседи: имоти 
№35167.9201, №35167.9.751; 035167.9.754, №35167.9.755, №35167.9.738, за който 
е съставен АЧОС №3408/24.03.2017г.
/2/. Недвижимият имот по ал. 1 се предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за обезпечаване 
на неговата дейност / отглеждане на селскостопански животни -  крави, телета, 
юници, прасета и пернати/ и влиза в сила от датата на подписване на договора за 
срок от 10 год.

II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.2. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да осигури на ПОЛЗВАТЕЛЯ, спокойно и 
безпрепятствено ползване на общинския обект, предмет на настоящия договор.



Чл.З. СОБСТВЕНИКЪТ има право на достъп до обекта в рамките на необходимото, 
за да се увери, че ПОЛЗВАТЕЛЯ спазва задълженията си по договора.
Чл.4. След прекратяване на договора, СОБСТВЕНИКЪТ има право да получи 
предоставеният общински обект във вида, в който го е предал ведно с направените 
подобрения, без да дължи обезщетение за тях, като връщането се извършва с 
протокол в два екземпляра, съставен от комисия с представители и от двете страни.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл.5. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да си служи с предоставения общински обект 
съобразно предназначението му и при условията на настоящия договор.
/2/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва предоставения му общински обект за 
осъществяване на други дейности, извън посочените в настоящия договор.
/3/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да предоставя или да отдава под наем на трети 
лица общинския обект, предмет на настоящия договор.
Чл.6. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за 
предоставения му общински обект.
/2/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички разходи, свързани с 
експлоатацията на предоставения общински обект /ел.енергия, топлоенергия, вода, 
охрана, такса смет, данък сгради и др./, като открие партиди на свое име пред 
съответните организации.
Чл.7. Всички разходи за дребни поправки и текущи ремонти, дължащи се на 
обикновеното ползване на обекта, са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Чл.8. Всички извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ трайни подобрения в предоставения 
общински обект са за негова сметка и при прекратяване на договора остават в 
полза на Община Казанлък.
Чл.9. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно СОБСТВЕНИКА 
за посегателства, извършени от трети страни върху предоставеният общински 
обект, предмет на настоящия договор.
/2/. Всички действия по изготвяне на проекти свързани с конкретната дейност, 
процедури за издаване на Разрешение за ползване от РДНСК -  гр.Ст.Загора или 
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта издадено от Главния 
архитект на Община Казанлък се извършват от и за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
/3/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не отговаря за вредите, причинени от трети лица върху 
общинския обект, освен ако се докаже, че с действията си е спомогнал да бъдат 
причинени такива вреди.
Чл.10 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да пожарообезопаси общинския обект и да спазва 
всички изисквания по пожаробезопасност при неговата експлоатация.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.11 Настоящият договор се прекратява:
1. Едностранно, без предизвестие - при използване на общинския обект 

не по предназначение, констатирано от длъжностни лица от 
общинска администрация ;
По взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
С едномесечно предизвестие на всяка една от страните;
При отпадане на нуждата от предоставения имот |  ^

2 .
3.
4.



IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. При възникнали спорове на тълкуването на договора или за неуредени в 
договора въпроси, същите се решават по споразумение между страните, а при 
непостигане на такова-от компетентния съд.
Чл.13. Изменения и допълнения към настоящия договор се правят само по взаимно 
съгласие на страните, чрез писмени споразумения, след вземане на решение на 
Общински съвет-Казанлък, които стават неразделна част от договора.
Чл.14. За неуредените в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-два 
за СОБСТВЕНИКА и един за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ЗА СОБСТВЕНИКА: ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗП Георги Тенев Карагитлиев
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

Нели Атанасова
Гл. счетоводител
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