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Д О К Л А Д
по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

от
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА  

КМЕТ на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Казанлък, бул. „Княз 
Александър Батенберг“  №113, вхА , ет.5. ап.13 на наемател, настанен по административен 
ред.

УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Община Казанлък е постъпила Молба с вх. № 94-Р-1255-2/07.11.2017 г., подадена от 
РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА, относно закупуване на общинско жилище, 
находящо се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“  №113, вх. А, ет.5, ап.13 с 
обща площ 90,27 кв.м и прилежащо избено помещение №16, с полезна площ 3,17 кв.м., в 
което е настанена като наемател, съгласно Заповед № 31/14.01.2011 г. и Заповед № 
852/18.04.2013г. на Кмета на Община Казанлък.

Община Казанлък е собственик на гореописаното жилище съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 3304/21.06.2016 г. вписан в СВ под Вх.№ 4809/22.06.2016 г., н.а. 
114, том 15, н.д. 3067, и е включен в списъка на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост на ОбС Казанлък -  Приложение № 15, 
утвърден с Решение № 301/30.11.2016 г. на ОбС Казанлък ред № 78, като жилище за 
отдаване под наем на граждани с доказани жилищни нужди.

Същото е разположено в жилищен блок, масивна конструкция -  ЕПЖС, построена 
през 1977 год., и се състои от две стаи, кухня-столова и сервизно помещение. Жилището е 
отразено с идентификатор 35167.505.113.1.3 в КККР на гр. Казанлък, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж -  35167.505.113.1.14; под обекта: 
35167.505.1.10; над обекта: 35167.505.113.1.16.

Заявителката е настанена със Заповед № 852/18.04.2013 г. на Кмета на Община 
Казанлък, предхождана от Заповед № 31/14.01.2011 г. на Кмета на Община Казанлък в 
разглежданото жилище, където живее повече от 6 години без прекъсване.

Видно от служебна справка по партида на кореспондента, наемателят заплаща 
редовно наемната цена, изпълнява всички задължения, произтичащи от сключения Договор 
за наем № 63/18.04.2013г. с Община Казанлък , и съгласно Решение № 152/20.11.2017 г. на 
комисия, назначена с моя Заповед № 231/22.02.2016 г. изменена със Заповед № 
531/22.03.2017г., отговаря на условията за закупуване на общинското жилище.

Според експертна оценка, изготвена от правоспособен независим оценител на 
недвижими имоти, вписан в регистъра към КНОБ, съгласно изискванията на чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.З от ЗОС, пазарната стойност на описания имот възлиза на 35 150,00 лв. 
(тридесет и пет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

Данъчната оценка на апартамента, предмет на продажба, е в размер на 21 801,40 лв. 
(двадесет и една хиляди осемстотин и един лева).



Предвид гореизложеното и в изпълнение на правомощията ми по чл.93, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет -  Казанлък, предлагам 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.З и ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.40 от Наредба №12 - „За настаняване под наем на граждани с 
доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища", приета от Общински съвет- 
Казанлък, и като взех предвид Решение № 152/20.11.2017 г. на комисията по чл.8, ал.1 от 
цитираната наредба, назначена с моя Заповед № 231/22.02.2016 г., изменена със Заповед № 
531/22.03.2017 г. което подкрепям изцяло, да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, за което има съставен Акт за 
частна общинска собственост № 3304/21.06.2017г., находящо се в гр. Казанлък, бул. „Княз 
Александър Батенберг" №113, вх.А, ет.5. ап.13 , от „жилище за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” в „жилище за продажба".

2. Изключва от годишната Програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост на Община Казанлък за 2017 г. в Приложение №15, утвърдена с Решение № 
301/30.11.2016 г.. на ОбС -  Казанлък, в частта на „Жилища за отдаване под наем на граждани 
с доказани жилищни нужди" общинско жилище, находящо се в гр.Казанлък, бул. „Княз 
Александър Батенберг" №113, вх.А, ет.5. ап.13 отразено с идентификатор 35167.505.113.1.13 
в одобрените КККР на гр.Казанлък, като същото се включва в частта за продажби от 
годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община 
Казанлък за 2017

3. Да се продаде на РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА с ЕГН 730519хххх 
общинско жилище, находящо се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг" №113, 
вх.А, ет.5. ап.13 , с обща площ 90,27 кв.м, с прилежащо избено помещение № 16 с полезна 
площ 3,17 кв.м, ведно с 2,17 кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на 
строеж на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 35167.505.113.1.14; под 
обекта: 35167.505.1.10; над обекта: 35167.505.113.1.16. за сумата от 35 150,00 лв. (тридесет 
и пет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

АДРЕСАТ НА АКТА:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Радостина Минкова Тричкова, гр. Казанлък, Бул.."КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ“ № 113, вх."А", 
ет.5, ап. № 13.

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.

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.



ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък

Предоставям Ви Доклада и в електронен вид.

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 съд -  
Стара Загора.

Приложения:

Акт за частна общинска собственост № 3304/21.06.2016 г.;
Заповед № 852/18.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък;
Заповед № 31/14.01.2011 г. на Кмета на Община Казанлък;
Договор за наем на общински жилищен имот № 63/18.04.2013 г.;
Молба вх.№ 94-Р-1255-2/07.11.2017 г. от РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА;
Пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти ТОДОРКА 
ДИМИТРОВА МАРИНОВА
Удостоверение за данъчна оценка на имота № 7404038888/20.11.2017 г. от Д-я „МП“ ;
Молба вх.№ 94-Р-1255-2#1/17.11.2017 г. от РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА;

С уважение,

ГАЛИНА фЧЗЯНО 
Кмет на Община А

Съгласували:

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 
Зам.-кмет на Община Казанлъ/

Сергей Тончев -  нач.отдеj 

Детелина Кавръкова -  кфисконсул 

Изготвил:
Стойно Димов -  ст.експерт ИУС



УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Наемател съм на общинско жилище на горецитирания административен адрес 
съгласно последвала Заповед № 852/18.04.2013 г. Предвид възможността дадена ми от 
Наредба № 12 на ОбС Казанлък, желая да закупя същото. Самотна майка съм с две деца, 
след като се разведох.

Считам, че молбата ми ще бъде разгледана и удовлетворена.

С уважение,

РАДОСТИНА ТРИЧКОВА
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недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

ЛИЦБНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
ииж.Тодорка Димитрова Маринова, гр.Казанлък, Сертификат 

р.№ 100100266/14.12.2009г на КНОБ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ
на

недвижим имот - Апартамент №13, ет. 5, вх .А, бл. 113 , 
бул."Ал.Батенберг", гр.Казанлък

/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.113.1.13/

36 130 лв.
/тридесет и пет хиляди сто и петдесет лева/

СОБСТВЕНОСТ: ОБЩИНА гр. Казанлък
/акт за частна общинска собственост № 3304/21.06.2016год/

Местоположение: ПИ с идент.35167.505.113, сграда 1, втора строителна зона,
гр.Казанлък

Лицецензиран

Камара на независимите оценители в Бьлгария 
Оц еш пел тка пр ав о аг^а о б м о ст 

недвижими имоти
Р е ги стр . Ns 100100266 от 14. 12.2009 год. 

Т о д о р к а  Д и м и т р о в а  М а р и н е

оценител:
аринова/

16.11.2017г. 
гр.Казанлък

] 1ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 1 13, ,бул. "Ал.Батемберг” , гр.Казанлък

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н  И Б

1. Резюме на доклада

2. Описание на заданието:
- Предмет на заданието
- Възложител
- Изпълнител
- Обект на оценката
- Цел на оценката
- Ефективна дата на оценката
- Срок на валидност на оценката
- Правен статут на обекта
- Приложени стандарти на стойността
- Използвани методи на оценка

3. Описание на обекта

4. Помещения,площи,видове довършителни работи и подобрения

5. Оценка иа качеството иа отделните елементи на сградата

6. Най-ефективно и добро ползване иа имота

7. Вещна стойност на недвижимия имот

8. Оценка по пазарни сравнения

9.Заключение за крайна оценка на недвижимия имот 

10. Допускания и ограничителни условия 

1 ]l. Специална терминология 

12. Приложения към доклада, копия от:

- Акт за обшцнска собственост № 3304/ 21.06.2016 год.
- Сертификат р.№ 100100266/14.12.2009г на КНОБ
- Снимков материал

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2



недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

Р Е З Ю М Е

Вид на имота: Недвижим имот- Апартамент № 13, ет. 5, вх .А, 
бл. 113 ,бул. "Ал.Батенберг", гр.Казанлък

Собственик: Община гр. Казанлък, съгласно акт за частна 
общинска собственост№ 3304 / 21.06.2016год

Технически параметри: Апартаментът е с обща площ-90,27 м2 в т.ч. 2,17% 
от общите части на сградата в едно с 
принадлежащата към него изба №16 с полезна площ 
3,17 m 2  и  съответните ид. части от правото на 
строеж на сградата.

Местонахождение: ПИ с идент.35167.505.113, гр.Казанлък, община 
Казанлък, П-ри функционален тип

Местонахождение на 
територията на населеното 
място:

втора зона по плана на гр.Казанлък

Година на строителство: 1977г.
Вид строителство: Апартаментът се намира на 5-ти етаж в 8 етажен 

жилищен блок , който е масивна конструкция- 
ЕПЖС , като оградните и преградни стени са 
изградени от панели

Особености на имота-кратко 
описание:

Апартаментът се намира на 5-ти етаж в 8 етажен 
жилищен блок и се състои от две стаи, кухня- 
столова,тераси и сервизно помещение

За какво се използва имота: жилище
За какво може да се използва: жилище
Дата на Оценката: 16.11.2017год.
Приложени стандарти за 
стойността

Пазарна стойност

Използвани методи на оценка: Метод на Вещната/ възстановителна/ стойност 
Метод на Пазарните сравнения

КРАЙНА ОЦЕНКА:

35 150 дв.
/тридесет и пет хиляди сто и петдесет лева/

В т.ч. право на строеж: 2 700 дв.
/две хиляди и седемстотин лева /

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



не,движим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 113. ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

Д О К Л А Д
Предмет на заданието: Оценка на Недвижим имот- Апартамент № 13, ет. 5, вх .А, бл.113 , 
буА. Ал.Батенберг”, /САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 
35187.505.113.1.13 по КККР гр.Казанлък /, построена в ПИ с идент.35167.505.113, по плана 
на гр.Казанлък с обща площ-90,27 m 2  в т.ч. 2,17% от общите части на сградата в едно с 
принадлежащата към него изба №16 с полезна площ 3,17 m 2  и съответните ид. части от 
правото на строеж на сградата.
Възложител: Община Казанлък
Изпълнител: инж.Тодорка Димитрова Маринова, притежаваща Сертификат 
№ .00100266 от 14.12.2009 год. на КНОБ — оценител недвижими имоти 
Обект на оценкатана Недвижим имот- Апартамент № 13, ет. 5, вх .А, бл.113 ,
"Ал.Батенберг" /САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35187.505.113.1.13 по 
КККР гр.Казанлък /, построена в ПИ с идент.35167.505.113, по плана на гр.Казанлък с обща 
площ-90,27 m 2  в  т .ч . 2,17% от общите части на сградата в едно е принадлежащата към него 
изба №16 с полезна площ 3,17 m 2  и съответните ид. части от правото на строеж на 
сградата.

Земя: отстъпено право на строеж
Сграда: Апартамент № 1 3  обща площ-90,27 m 2  в т.ч. 2,17% от общите части на сградата в 

едно с принадлежащата към него изба № 1 6  е полезна площ 3 ,1 7  m 2  и съответните ид. 
ча'гги от правото на строеж на сградата.

Сградата е строена през 1977 год. в населено място от II функционален тип, във 
втора строителна зона по плана на гр.Казанлък в ПИ с идент.35167.505.113, и 
представлява осеметажна жилищна сграда с масивна конструкция -ЕПЖС. Състои от две 
стаи, кухня-столава, тераси и сервизни помещения
Цел на оценката:Определяне на справедлива пазарна цена на обекта с цел
предоставянето му за продажба
Ефективна дата на оценката: 16.11.2017 год.
Срок на валидност на оценката: Шест месеца от ефективната дата на доклада, при 
нечзменяеми икономически условия.След този срок резултатите трябва да бъдат 
актуализирани или потвърдени, ако се окажат същите.
Дата на приключване на доклада: 16.11.2017 год.
Използван стандарт за определяне стойността на обекта: Стойността на обекта е 
определена по стандарта справедлива пазарна стойност. Под справедлива пазарна 
стойност се разбира цената, за която желаещият да закупи обекта и желаещият да го 
пр одаде и двамата добре информирани за същността му, се договарят за извършване на 
сделката, като върху никой от тях не се упражнява външен натиск.
Използвани методи на оценка:
1.Метод на Възстановителна стойност /метод на разходите/ -  текущите разходи за 
идентично възпроизвеждане на обекта е отчитане степента на овехтяването му,пригодена 
към реалната пазарна стойност като се вземат пред вид местните и регионални пазарни 
отношения.
З.Метод на Пазарните сравнения — Методът на пазарните сравнения се основава на 
база проучвания на регистрираната информация за извършени продажби в района на 
идентични обекти, както и максимална степен на сходство по строителни характеристики. 
Правен статут на обекта: недвижимият имот, - Апартамент № 13, ет.5, вх .А, бл. 113, 
бул. Ал.Батенберг", /САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идент. 35167.505.113.1.13 по 
КККР гр. Казанлък /, построена в ПИ с идент.35167.505.113, по плана на гр.Казанлък е 
обща площ-90,27 m 2  в т.ч. 2,17% от общите части на сградата в едно с принадлежащата 
к ъ м  него изба №16 с полезна площ 3,17 m 2  и съответните ид. части от правото на 
строеж на сградата., е собственост на Община Казанлък, съгласно нот. акт № 3304 
/21.06.2016г - Вх.рег.№ 24809/22.06.2016г , №. 114,т. 15, и.д. 13067 на Агенцията по 
вписвания
Не са предоставени данни от собственика за предявени реституционни искове, наложени 
възбрани върху имота или други вещни тежести.
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недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх,”А”, бл. 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

Обобщено описание на района:
Местонахождение на района:
Населено място: град Казанлък , Функционален тип: втори по ЕКНМ в РБългария ; 
Зона: втора - ПИ с идент.: 35167.505.113,

Псддържане _____ _______________________ ____ ___________ ____________
Отлично Много добро Добро Задоволително Лошо

Привлекателност:
Отлична Много добра Добра Задоволително Лоша

Тенденция за развитие на района:
Отлични Много добри Добри Задоволителни Лоши

Тенденции в пазарните цени на имотите в района:
Запазват се НамаляватНарастват

Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид:
Голямо Средно Малко Почти Липсва

Транспортна достъпност:
Отлична Много добра Добра Задоволителна Лоша

К оментар: Имотът се намира във втора строителна зона , източен край на града. Районът 
е застроен предимно от 6 до 8 етажни жилищни сгради. Спирка на обществения транспорт 
има на около 20 м. Транспортната достъпност е мн. добра .Населеното място не е обявено за 
национален курорт . Имотът е в непривлекателен район от града.
Инженерна инфраструктура на обекта:
Вода, канализация , електрозахранване, на равен терен, асфалтов път пред него.
Вид на обекта: апартамент на 5-ти етаж от осеметажен панелен жилищен блок 
Етажност: осем на сградата, един на апартамента 
Вид на конструкцията: масивна конструкция -ЕПЖС

Описание иа обекта на оценката:
1. Техническо описание на жилищна, сграда:

Година на построяване: 1977г.
Етажност: 8 етажа
Вид на носещата 
конструкгщя:

Масивна ЕПЖС

Оценявани обекти: Ж илите на пети етаж / апартамент /
Основи: Стоманобетонни ивични основи и фундаменти
Стени: панели
Под: панели, настилки.
Покрив: плосък покрив
Дограма: Врати-дървени, прозорци- ПВЦ
Инсталации: Ел.инсталации. водопровод, канализация
Конструктивна височина: 2.60 м.
Помещения: Жилище с две стаи, кухня-столова, антре, 

тоалетна с баня, тераси-две
Изложение: запад, изток

Коментар:Оценяваният обект е част от масивна сграда изцяло завършена неотделимо 
пр «крепена към терена. Общото състояние на носещите конструктивни елементи е добро 
и те могат да изпълняват своята функция в бъдеще.Сградата е построена в район с 
изградена инфраструктура на нивото на терена, на улична регулация. Около обекта е 
изпълнена вертикалната планировка. Настилка,тротоар-базалтови плочи, улична настилка 
-  асфалт, намират се в добро състояние.Търсенето на имоти разположени в този район е 
слабо с тенденция намаляване.
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недвижим имот - Апартамент N«13. ет.5, вх.”А”, бл, 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

Помещения,видове довършителни работи,подобрения:
Апартаментът се състои от:

С тая /хол/ -изложение запад с тераса : Стени- латекс; Таван- латекс ;
Под- ламинат ; Дограма- ПВЦ. На терасата се излиза от хола.Терасата не е 

остъклена .
—детска стая -изложение запад : Стени- гладка мазилка с латекс ; Таван - гладка 

мазилка с латекс ; Под- ламинат; Дограма- ПВЦ. към стаята е присвоена терасата 
—Кухня столова / тук е обособена за спалня /,изложение изток с малък прозорец, 
Стени -латекс; Таван- латекс; Под-ламинат; Дограма-ПВЦ.
-К оридор/входно антре/-обособено като кухненски бокс : Стени-латекс ; Таван- 

латекс; Под- ламинат;
—Баня и тоалетна : Стени- фаянс ; Таван- латекс; Под- теракот;.

-Мазе : Стени- без мазилка; под - бетонова настилка, без прозорец , неизползваемо 
Обектът има Ел и ВиК инсталация.

Оценка на имота

Използвани методи на оценка:
Метод на Възстановителна стойност /метод на разходите/ -  текущите разходи за 

идентично възпроизвеждане на обекта с отчитане степента на овехтяването му, пригодена 
към реалната пазарна стойност като се вземат пред вид местните и регионални пазарни 
отношения.

Метод на Пазарните сравнения — Методът на пазарните сравнения се основава на 
база проучвания на регистрираната информация за извършени продажби в района на 
идентични обекти, както и максимална степен на сходство по строителни характеристики.

Оценка на сградата по метода на разходите:

Методът на вещната стойност представлява оценка на имота по вложените материали и 
труд до датата на оценка и приспадане на амортизацията на обекта към момента. Цената 
за един квадратен метър застроена площ е определена на база данни за цени на СМР 
публикувани в специализираното месечно списание, издавано от"Строй-експерт СЕК” , 
както и обобщени данни за строителната стойност на подобни сгради в района . При 
опзеделяне на строителната стойност е взето реалното състояние на конструкцията и 
степента на амортизация на довършителните и инсталационни работи, както и 
строителните недостатъци и извършените ремонтни строителни работи

ЦЕНА НА КВАДРАТЕН МЕТЪР ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: лв/м2 
еталон 12 на СЕК /изпълнение стандарт+подобрения /

Видове СМР
мярка

Стойност
/лв/

^Жилищна част
груб строеж За 1м2 268.00
дограма -  врати и прозорци За 1м2 37.00
довършителни работи За 1м2 81.00
инсталации,Ел.,ВиК, За 1м2 51.00
комунални връзки: За 1м2 5.00

Общо СМР : За 1 м2 442.00 лв/м2
Печалба 10% 44,00
Общо за жилищната част: 486,00 лв/м2

Земя-/отстъпено право на строеж/: За 1 м2 30.00 лв/м2
Коефициент за право на строеж: К пр.стр. 0.75
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недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

Апартамент № 31, ет. 3, вх .Б, бл.27,ЖК "Изток
1 Застроена площ /m2/ обща = ЗП + общи части 90,27
2. Произв.ст-ст на 1 m2 /като нова/ лв./м2 486
3. Ст-ст на подобекта като нов / лв/ 43 871
4. Физическо износване на подобекта /%/ 34
5. Физическо изност.на подобекта / ст-ст в лв./ 14 916
6. Разходи за ремонти /лв/ 4 150
7. Възстановителна ст-ст на сградата /лв / 24 850
8. Ст-ст на външни съоръжения /лв/ 2 525
9. Физическо износване на вън. съоръжения 1 300
10, Възст ст-ст на външни съоръжения 1 225

Вещна стойност на имота / апартамента/ 26 075
Прието: 26 050 лв

С'гойност иа апартамента по метода на разходите: 26 050 лв

Оценка на сградата по Метод иа сравнителните продажби:
Методът на пазарните сравнения се основава на база проучвания на направените 

продажби в района на идентични обекти, както и максимална степен на сходство по 
строителни характеристики. При определяне на пазарната стойност на имота е отчетено 
на\ичието на подобни имоти продадени в същия или подобен райони и да са продадени в 
сравнително близък период от време.На практика ,обаче е трудно да се получи реална 
информация за реално сключени сделки.
Изготвянето на оценката по този метод става на база на:
-информация от агенции за недвижими имоти;
- проучване и съпоставяне на цените на недвижими имоти при извършени сделки;
- Отчитане на техническите и икономическите параметри с оглед определяне на 
коригирани цени;
-Отчитане на конюктурата на пазара и др.
-Тъй като на практика липсва достоверна информация за реално сключени 
сделки,определянето на справедлива пазарна стойност на оценявания обект се 
из]зършва,като се вземат за база предлагани /офертни/цени на еталонни обекти,при което 
се извършва корекция,произтичаща от особеносттите на оценявания обект.
За целите на оценката е използван следния пазарен множитед:
Съотношение: - пазарна цена /обща разгъната застроена площ
След направени справки с агенции за недвижими имоти за предлагани сделки за подобни 
имоти установих, че офертните цени в този район вървят на цена варираща от 
340-:- 480 лв/м2. /в зависимост от това дали са след ремонт или без ремонт/. В случая, 
след като се съобразявам със състоянието на имота/ направен е ремон от наемателя/, 
местоположението му и целта на оценката приемам 430 лв/м2 , която считам че е 
справедлива: 90,27м2 х 430 лв/м2 = 38 816 лв. Прието : 38 800лв

Стойност на апартамента по метода на сравнителните продажби: 38 800 лв.

Заключение за крайната оценка на апартамента :
Метод на оценка Стойност-лв. Тегловен

коеф.
Претеглена 

стойност- / лв. /
Оценка по метода на 

вещната стойност: 26 050 0,50 13 025

Оценка по метода на 
пазарните сравнения:

38 800 0,50 19 400

Справедлива пазарна 
стойност на обекта:

32 425

Справедлива пазарна стойност на апартамента : 32 450 лв.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 7
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Коментар: Направените оценки по избраните методи образуват ценови диапазон, в 
чичто рамки се търси и крайната оценка. Използваните тегловни коефициенти 
изразяват мнението на оценителя за състоянието на пазара на недвижими имоти в 
района, в който се намира оценявания обект, към датата на оценката.

. Оценка на земята /право на строеж/

по Метода на сравнителните продажби
1. Местоположение
1.1 Населено място -гр.Казанлък, общ.Казанлък
1.1! Функционален тип -  II ; Зона- трета строителна зона на населеното място.
2. Юридическа характеристика
2.1 Предназначение -  за жилищни нужди 
2.1! Реституционни искове- няма
3. Оценка на право на строеж

Имотът се намира във втора строителна зона на града.Стойността на земята е 
съобразена с пазарните цени за тази зона на града и с извършените покупко-продажби 
в региона, където се намира имотът, както и с търсенето и предлагането на подобен род 
застроен терен. Цената на земята варира от 30 до 40 лв / m 2 .Имайки предвид степента 
на изграденост на инженерната инфраструктура и местоположението, е определена 
стойност на земята от 40,00лв./ m 2 ,  която отговаря на справедливата пазарна стойност 
към датата на изготвяне на настоящата оценка.
За отстъпено право на строеж прилагам коеф.0,75: или 40 х 0,75 = 30,00 лв/м2-ОПС 
Пазарна оценка на отстъпеното право на строеж:

90,27м2 х 40,00 лв/м2 х0,75 = 2 708лв Прието : 2 700 лв -ОПС

Оценка на земята /право на строеж/ : 2 700 лв 

Крайна оценка на недвижимия нмот:

Апартамент № 13, ет. 5, вх . А , бл. 113 ,бул. "Ал.Батенберг" , гр.Казанлък
/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.505.113.1.13/

заедно с право на строеж :

35 150 лв.
/тридесет и пет хиляди сто и петдесет лева/

лг.зрз наЗависимите п!1а^тепи_^лгария
О и ^ и т е я с к а  прав о сп о со бн о ст

недвижими имоти 
Рвгиор- № 100100256 ат 14 12.2009 год. 

Тодорка Димитрова Маринова

Лицензиран оценител:.
/инж. Т. Маринова/
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недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

Допускания и ограничителни условия:

Оценителят декларира че:
1. В рамките на неговата компетентност и добросъвестност, направените в този доклад 
баланси са истинни и че не е укрил умишлено никаква важна информация.
2. Лично е извършил огледа на оценяваният имот отвън и отвътре.
3. Няма личен интерес -  сегашен или замислен в бъдеще, относно оценявания обект.
4. Нито наемането му за оценката, нито възнаграждението му за извършването й са в 
зависимост от изчислената стойност.

Настоящият доклад за оценка е изготвен според стандартите и изискванията на 
българското законодателство.

Информацията, сведенията, мненията и изчисленията представени на оценителя и 
съдържащи се в доклада са получени от източници, за които се предполага, че заслужават 
доверие. Ето защо оценителят не поема отговорност за точността на представената му 
информация.

Съставителят на този доклад, обръща внимание върху факта, че същият е предмет на 
търговска тайна и конфиденциалност, предназначен е само за служебно ползване и е 
собственост единствено на Възложителя. Той не може да бъде копиран и използван за каквито 
и да е цели без писменото разрешение от Възложителя и без съгласието на съставителя.

Оценката е извършена съвестно и обективно. Независимият експерт счита, че не могат да 
бъдат поставени ограничения в използването на други техники за анализ и оценка, различни 
от тези използвани в настоящия доклад.

Специална терминология:
Стандарт на стойността: Концепция за оценката на собствеността в определен 

правен контекс.
Пазарна стойност: Предполагаемата пазарна цена, срещу която дадена собственост 

може да се прехвърли в пряка сделка между желаещ и информиран продавач и желаещ и 
информиран купувач.

Възстановителна стойност: Текущите разходи за идентичното възпроизвеждане на 
обекта с отчитане степента на овехтяването му.

Ликвидационна стойност: Предполагаемата реализуема стойност, която продавачът 
очаква да получи от разпродажбата на отделните активи.

Привлекателност на района: Степен на интереса от извършване на търговска 
дейност и инвестиции.

Транспортна осигуреност: Пропусквателната възможност на уличната мрежа в 
района на оценяваният обект.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чд. 21, ал.1 от Закон за независимите оценители /ДВ бр. 98/2008/ 

Декларирам, че:

1. Не съм свързано лице с Възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;

2. Не съм свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценката по смисъла на
§ 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. Аз или свързано с мене лице по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс нямам имуществен или друг интерес, свързан с обекта на оценката;

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

...... • на независимите с- еи>т , -
Лицензиран оценител:.хШ&С.:..л.

/идж. ХоДаиШЖйОИНШза, н££Г'К* ими ич|XQAviPIxMifl'гегистр R5 оигтагш
Т о д о р к а  Димитрова Маринова

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

з



недвижим имот - Апартамент №13, ет.5, вх.”А”, бл. 113, ,бул. "Ал.Батемберг" , гр.Казанлък

снимков материал
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2*2 £  КАМАРА НА HEJAi ИСИМИЧ. ! ЧИ В БЪЛГАРИЯ

(Сертификат
ЗА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Per. Ns 100100266 от 14 декември 2009 год.

ТОДОРКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
Р**А*н* на 25 февруари 1950 год, в с. Опълченско, община Кърджали

• t u l . r * '

ЗА ОЦЕНКА 
на недвижими имоти

Настоящият Сертификат е издаден въз основа на 
Лиценз № 10071 от 07.01.2002 год. от Агенцията за приватизация



Приложение №2 към чл.2,т.2 и чл.З

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
М ИНИСТЕРСТВО НА РЕГИ О Н АЛН О ТО  РАЗВИТИЕ И БЛАГО УСТРО Й СТВО  И

Ш НИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

О БЛАСТ: С ТАРА  ЗАГОРАО БЩ И Н А: КАЗАН 

УТВЪРЖ ДАВАМ :...
/ п о д п и с  i K n e J a T /

К М Е Т  Н А ОБЩ ИНА 
Галина Георгиева Стоянова

/ и м е ,п р е з и м е  и  ф а м и л и я /

Вписване по ЗС/ПВ 

Служба по вписванията;
'  '  '  4 8 0 3

т  1 &  w.

Служба по вписваният^;
Р 4 ^ Х .  Н 8 0 3  2 2, 06, 2

/И-G. У  

СЪДИЯ по ви

/ и м е ,п р е з и м |АКТ № 3304
ЗА Ч А С ТН А  ОБЩ ИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър 1 

Досие: 3304

16

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 21.6.2016 г.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 59, ал. 1 от ЗОС, чл.' 19 от Наредба №8/ 2009 г. на МРРБ и МП, 
Заповеди №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК и №71007/2016 г. на кмета на 
община Казанлък.

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

■апартамент , с обща площ 90,27 ( деветдесет цяло и 0.27 кв.м.) 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.113.1.13 (три 
пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно три точка едно 
точка едно три) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със заповед №
РД-18-88/ 26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, намиращ се в 
сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот е идентификатор 
35167.505.113 ( три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно 
едно три).
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. №: 35167.505.1 13.1.13 местност: 
ж.к.: ул: бул. "Княз Ал. Батенберг"

бл: 113 вх: А ет: 5 ап.№: 13 №:

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
35167.505.113.1.14; под обекта: 35167.505.113.1.10; над обекта: 
35167.505.113.1.16.

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

21 967,00 лв.





О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К

3 А П О В Е Д

№

гр.Казанлък,...

.М ......

2011 год.

На основание чл.21, ал.] от Наредба № 12 на ОбС Казанлък и във връзка е Протокол № 
1/11.01.2011 год. на комисията по чл.10 от същата Наредба назначена със Заповед № 
970/13.10.2008 год. на Кмета на Община Казанлък.

Н А С Т А Н Я В А М :

Р А Д О С Т И Н А  М И Н К О В А  Т Р И Ч К О В А

ЕГН , л.к. №1 '12.10.2000 год.

Работник /служител/ - Безработна.
И четиричленното й семейство да ползват: две стаи с кухня и сервизно помещение (двустаен 
апартамент).
НаБул.” КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ „ № 113, ВХ.”А”, ЕТ.5, АП.13.
Собственост на Община Казанлък.

МОТИВИ: Семейството на г-жа ТРИЧКОВА е картотекирано с молба вх.№ 45/2008 год. 
Съгласно декларираните данни за семейно и имуществено положение отговаря на изискванията 
на чл.5 от Наредба № 12 на ОбС Казанлък.

Месечен наем в размер на: 30,80 /Тридесет + 0,80/ лева.

Заповедта влиза в сила в сила в седем дневен срок от датата на получаването й.
В едномесечен срок от влизане й в сила да се сключи договор за наем с РАДОСТИНА 
МИНКОВА ТРИЧКОВА.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Евгения Чернева -  зам. кмет на

ПОДПИСАНИЯТ/ТА/ РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА.

Днес 2.......  9011 гогт nnnvuiTY 9 я п о ч рп  No S i  i /  s2011 год. получих Заповед № ...... >4.4... /...?.../....... /
За настаняване в апартамент на Бул. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ ,, № 113, ВХ.” А ” , ЕТ.б^ДП. 13

(Н ,.201 1 г.

ПОЛУЧАТЕЛ:



О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

З А П О В Е Д

№ ,

Гр. Казанлък, ... 2013 г.

На^°С̂ ВаНИе ЧЛ'5° ВЪВ връзка с чл'43’ алЛ от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.]6, ал.2 от
обТимг № 12 ~ V33 '“ Ва" е П°Д НабМ На ГраЖДанИ с локазани жилищни нужди и продажба на 
общински жилища на ОбС Казанлък във връзка с Решение № 92 взето с Протокол № 3/01 03 2013 г на
комисията по чл.8 от същата Наредба, назначена със Заповед № 1442/21.12.2011 год. на Кмета на Община 
Казанлък.

Н А С Т А Н Я В А М :

РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА

ЕГН л к- № издадена на 08.09.2010 г. от МВР Стара Загора

Работи в Дневен център за деца с увреждания.
Да ползва със семейството си: две стаи с кухня и сервизно помещение /двустаен апартамент/.
На бул. „Княз Ал. Батенберг” № 113, вх.А, ет.5, ап.13.
Собственост на Община Казанлък.

МОТИВИ: Госпожа Тричкова е подала заявление вх. № 64/2012 г., като досегашен наемател на 
общинско жилище находящо се на бул. „Княз Ал. Батенберг” № 113, вхА, ет.5, ап.13. Семейството се
състои от: Радостина Минкова Тричкова ЕГН ___. съпруг Диан Петев Иванов ЕГН
дъщеря Венеса Дианова Иванова ЕГН и син Марио Дианов Иванов ЕГН ( Към
момента г-жа Тричкова е редовен наемател на предоставеното й общинско жилище, а и от представените 
документи е видно, че отговаря едновременно на всички условия описани в чл.4 от Наредбата.

Месечен наем в размер на. 30.80 лева /тридесет лева и осемдесет стотинки/ определен съгласно 
изискванията на чл.ЗЗ от Наредба № 12 на ОбС Казанлък.

Настаняването е за срок до 5 /пет/ години, считано от датата на издаване на Заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд 

Стара Загора.
Да се сключи договор за наех 
Контрол по изпълнението на

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ПОДПИСАНИЯТЛГА: РАДОСТИНА М ИНКОВА ТРИЧКОВА.

Днес .../fV......Г.Д...........  2013 год. получих Заповед № 2013 г.
За настаняване в апартамент на бул. „Княз Ал. Батенберг” № 113, вх.А, ет.5, ап.13.

ПОЛУЧАТЕЛ:....... .................................

/ л



АНЕКС

Към договор за наем № 63/18.04.2013 г.

Д н е с .......... 2016 г. в гр. Казанлък между:
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, бул. ,Лозова долина“ № 6, БУЛСТАТ 000817778, 
представлявана от
КМЕТА -  ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА и НЕЛИ ДОНЧЕВА 
АТАНАСОВА -  Гл.счетоводител наричани по долу за краткост 
НАЕМОДАТЕЛ по договора и
РАДОСТИНА МИНКОВА ТРИЧКОВА, ЕГН ' >, наричан за
краткост НАЕМАТЕЛ по договора,

На основание изменение чл.ЗЗ от Глава шест „Наемни цени“ от 
Наредба № 12 -  „За настаняване под наем на граждани с доказани 
жилищни нужди и продажба на общински жилища“, приета от Общински 
съвет -  Казанлък, изменена с Решение № 147/28.04.2016 г„ Договор № 
63/18.04.2013 г. се изменя както следва:

Чл. 2/1/ За ползването на предоставения имот наемателя се 
задължава да заплаща на наемодателя наем в размер 49,64 лв. /четиридесет 
и девет лева и шестдесет и четири стотинки/.

Настоящият анекс влиза в сила от 01.06.2016 г. и е неразделна част 
от Договор № 63/18.04.2013 г.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра -  по един за наемодателя и наемателя.

НАЕМ ОДАТЕЛ: 
КМ ЕТ НА ОБЩ 
ГА Л И Н А  ГЕОР

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 
НЕЛИ  АТАН АСО ВА

Съгласували:
Сергей Тончев, нач. отдел ИУС 
Здравко Балевски, нач.отдел IL

Н АЕМ АТЕЛ:

Изготвил,
Стойно Димов, cm.експерт ИУС



ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ДИРЕКЦИЯ "МП"
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" Ns 4

Изх, Ns 7404038888 / 20.11.2017 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ ДОПК

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3 от Приложение Ns 2 към ЗМДТ и чл. 264, 
ал. 1 от ДОПК на

• ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЕИК по БУЛСТАТ 000817778 
Адрес за кореспонденция

ул. РОЗОВА ДОЛИНА Ns 006, гр. КАЗАНЛЪК 6100

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот с партиден 
Ns 7404Н53591, находящ се в 6100 гр.КАЗАНЛЪК ул.КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ N: 113 вх.А ап.013 ет.05,
планоснимачен номер ......... от 2015 квартал ........ . УПИ парцел .......  одобрен през ...... i
идентиф икатор на поземления имот 3 51 6 7 .5 05 .1 13 .1 .1 3  и представляващ

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

Жилище an. Ns 013, е г. 5 90,27 3,17 1/1 21 801,40 21 801,40
идентификатор:
35167.505.113.1.13

данъчната оценка на гореописания имот е: 21801.40 лв. словом 
ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН И ЕДИН ЛВ. И 40 СТ.

за собственика е: 21801.40 лв. словом 
ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН И ЕДИН ЛВ. И 40 СТ.

На основание чл.264, ал 1 от ДОПК, след извършена проверка удостоверявам, че лицата - 
собственици / ползватели

Име, презиме, фамилия ЕГН / ЛНЧ Общо по вид задължение, лв.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - собственик 000817778 Няма непогасени задължения
Удостоверението за данъчна оценка е валидно до 31.12.2017 г.

Прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени 
права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху 
недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на 
ипотека или особен залог се допуска, ако прехвърлителят, съответно учредителят, ипотекарният 
длъжник или залогодателят представи декларация, че няма непогасени, подлежащи на 
принудително изпълнение публични държавни и общински задължения (чл. 264, ал. 1 ДОПК).

Настоящото се издава по искане Вх. Ns 7404038888/16.11.2017 г., за да послужи пред Община 
Казанлък.
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , <

Подпис:
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