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по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 

от Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък

Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част и определяне 
на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

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

МОТИВИ: В Общинска администрация е постъпило заявление с вх. №94-М-3658-1/ 
25.07.2017 г. от Мира Христова Гидикова за прекратяване на съсобственост върху Поземлен 
имот №414, в местността „Черешака“ в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък с площ 
819 кв. м по Кадастрален план на ползвателите, одобрен със заповед №648/ 18.07.1996 г. на 
кмета на Община Казанлък, при граници: от всички страни поземлен имот №5.

Заявителят е собственик на 600/819 идеални части от имота, съгласно нотариален акт 
№28, том II, per. №1325, дело №194 от 20.06.2017 г., вписан в CB-Казанлък с дв. вх. per. 
4046, вх. per. №4050 от 21.06.2017 г., акт №63, т. 14, дело №2861.

Община Казанлък е собственик на 219/819 идеални части от имота по акт за частна 
общинска собственост №3463/ 26.09.2017 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. 
вх. per. №6858, вх. per. №6863 от 11 10.2017 г., акт 5, т. 24, н. д. 4933.

По реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост в правомощията на Общински съвет-Казанлък е да вземе 
решение за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от имота. 
Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинските имоти, представляващи 219/819 
идеални части от Поземлен имот №414, в местността „Черешака“ в землището на с. 
Бузовград, общ. Казанлък с площ 819 кв. м по Кадастрален план на ползвателите, одобрен 
със заповед №648/ 18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: От всички 
страни поземлен имот №5.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 560,63 лв., съгласно удостоверение за 
ДО №7404037451/ 29.08.2017 г. на дирекция МП -  Община Казанлък. Предложената пазарна 
оценка от независим оценител на недвижими имоти с вх. №94-М-3658-1-2 от 24.11.2017 г. е в 
размер на 585,00 лв., без ДДС.

На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, общинския съвет 
определя цената на имота.



Във връзка с всичко изложено дотук, предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет-Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, 

чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот №414 (четиристотин и 

четиринадесети), в местността „Черешака” в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък с 
площ 819 (осемстотин и деветнадесет) кв. м по Кадастрален план на ползвателите, одобрен 
със заповед №648/ 18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: от всички 
страни поземлен имот №5, чрез продажба на общинската част -  219/819 (двеста и 
деветнадесет към осемстотин и деветнадесет) идеални части от земята на съсобственика в 
имота, за сумата от 585,00 (петстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора 
за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на 
договора са за сметка на съсобствениците.

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. I от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд- 
Стара Загора.
АДРЕСАТИ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, кмет на Община Казанлък и Мира 
Христова Гидикова, с адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, бл. 6, вх. А, ет. 1, ап. 3; 
телефон за контакт: 0898 371 886.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Сергей Тончев, началник отдел ИУС при Община Казанлък.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова, кмет на Община Казанлък.
Предоставям Ви доклада и в електронен вид.
Приложения:
1. Копие заявление с наш вх. №94-М-3658-1/ 25.07.2017 г.
2. Копие от нотариален акт №428, том II, per. №1325, дело №194/ 20.06.2017 г.
3. Копие от скица №868/ 07.08.2017 г.
4. Копие от АЧОС №3463/ 26.09.2017 г.;
5. Пазарна р ц е й т ^ х .  №94-М-3658-1 *2/ 14.11.2017 г.;
6. Копие, / '/ - ̂  Хч

/' ,'У/
п  Hull С уваж *̂*"" 41

ние за ДО №7404037451/ 29.08.2017 г. на дирекция МП.

ГАЛИ0АХТОЯНОВУ
Кмет на Община Казанлък

Съгласували:
Здравко Балевски, началник отдел ПНОЧР и

Сергей Тончев, началник отдел ИУС

Михаил Михайлов, заместник-кмет по ИИС 
Изготвил: Таня Бъчварова, мл.експерт ИУС А



ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
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ЕГН.................................данни от лична карта...... .̂.............................Г. ^% ?"С г.2лхо  ^
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От.
С>с К Си - <

ЕГН.................................данни от лична карта..................................

Адрес:............................................................................................ тел:.

Моля, на основание чл. 36 от ЗОС да се прекрати съсобствеността с община Казанлък 
върху имотУпИ.-.^Л1!..., Ke.H.-.T^fyjfN^. по плана на гр. / с / . . . . 'Р Л 1 .й С ? Ф Д ......

дои-................................................................................................................................. ;.......

Чрез .. AW>V>H\VJd $Фг£.£..... .......W S... .Ofe^YV ......................
r  Доброволна делба, замяна, изкупуване частта на общината /

Приложение:

CD Актуална скица.
СД Документ за собственост.

Дата. З ^ Ъ . а л л з х ,  

гр. Казанлък
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Нотариална такса по ЗННД 
Удостоверяван 

материален интерес:
3000 лв. ,

Пропорц. Такса:.................i.................... лв.
Обикн. Такса:............... ч..„..................лв.
Доп. Такса:.......................... ..................... лв.
Всичко:....................................................лв.
Сметка № ...6421.....от........... 20.06.2017г.
Кв. № ....................... о т ................................г.

- I MJikL Нйй
Вписване по ЗС/ПВ 

Служба по вписванията

Вх. Р е г .^ .^ Ш ? .............
Акт. №р?Д. том. /1.7.. дело № -
Партидна книга:................/ .л ..л .
Такса за вписване по 
Кв. № ........................ от

СЪДИЯ ПО ВПИСВ

Н О Т А Р И А Л Е Н  А К Т
за покупко-продажба на недвижим имот

№ ....28.. том ..,2.....________per. № .... 1325..... дело №...194...... от 2017 г.
Днес, на 20.06.2017 г. (двадесети юни две хиляди и седемнадесета година) 

пред мен Иван Генов, нотариус с район на действие района на Районен съд Казанлък, 
вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 440, в канцеларията ми в 
гр.Казанлък, се явиха: Милена Иванова Желева, ЕГН ' лична карта №
< изд. на 03.02.2011, от МВР-Стара Загора, постоянен адрес: обл. Стара
Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, ул. Свети Климент Охридски № 17, ет. 4, ап. № 7, от
една страна кат" ппппао!!ч и от друга Мира Христова Гидикова, ЕГН I_________ ,
лична карта № „  .------- изд. на 30.01.2014, от МВР-Стара Загора, постоянен адрес:
обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, ж.к. Васид Левски № 6, вх. А, ет. 1, ап. 
№ 3 като купувач и след като се уверих в тяхната самоличност и дееспособност, същите 
ми заявиха, че сключват следния договор:

I. Милена Иванова Желева продава на Мира Христова Гидикова следният 
свой недвижим имот, а именно: 600/819 ид.ч. (шестстотин върху осемстотин и 
деветнадесет идеални Цасти) от поземлен имот пл.№ 414 (четиристотин и 
четиринадесет), целият с площ от 819 кв.м*. ‘(осемстотин и деветнадесет квадратни 
метра), находящ се в местност „Черешака“ по плана нМ село Бузовград, одобрен със 
заповед № 648/ 1996 г. на кмета на общ.Казанлък, обл.Стара Загора, при съседи на 
имота: поземлени имоти пл.№ 4 и 5 и гора, който имот попада в терен по § 4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ и РЕАЛНО построените в него жилищна сграда с РЗП 39 кв.м. (тридесет и 
девет квадратни метра) и жилищна сграда (сезонна постройка) с РЗП 20 кв.м. 
(двадесет квадратни метра), за сумата 3000 лв. (три1 хиляди лева), която сума 
купувачката брои днес в брой на продавачката и последната заяви, че ги е получила 
напълно:

Н.Данъчната оценка на имота е: 2856,90 лв. (две хиляди осемстотин петдесет и 
шест лева и деветдесет стотинки).

III. Участниците в настоящото нотариално производство заявяват, че са 
запознати с разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой и 
декларират, че плащането на продажната цена за недвижимия имот, подробно описан в 
пункт първи от настоящия нотариален акт, ще бъде извършено съобразно разпоредбите
му.

IV. Купувачката Мира Христова Гидикова заяви, че е съгласна и купува 
недвижимия имот, подробно описан в пункт ПЪРВИ на този договор и за посочената 
сума, която е изплатена напълно на продавачката.

V. На основание чл.25, ал.9 от ЗННД страните: продавачката и купувачката
декларират, че посочената сума е действителното плащане, и че са запознати, че носят 
отговорност за неверни данни по чл.313, ал.2 от НК._____ _________  ____________ _
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След като се уверих, че продавачката е собственик на недвижимия имот и че са 
изпълнени особените изисквания на закона и след като изпълних задълженията си по 
чл.25 от ЗННД, също им се напомни и наказателната отговорност за невярно посочване 
на цената на имота по ЗМИМ, изясних волята на страните и фактическото положение, 
запознах ги ясно и недвусмислено с правните последици, съставих този нотариален акт, 
който се прочете на страните и след одобрението му, същите го подписаха и написаха 
саморъчно трите си имена, след което същия се подписа и от мен -  нотариуса.

Актът се изготви в шест еднообразни екземпляра, от които два за архива на 
нотариуса, три за Службата по вписванията, а останалите за страните, като при 
изготвянето му се представиха следните документи, «удостоверяващи правото на 
собственост и изпълнението на особените изисквания на законите: Молба до нотариуса; 
нотариален акт за собственост връху недвижим имот по ?} 30, ал.5 от ПЗР към ПМС № 
121/25.03.1997 г. № 2, том 5, дело № 1313/ 1999 г. на нотариус Росица Буркова; 
нотариален акт за дарение на недвижими мот № 119, том 3, дело № 1342/ 1999 г. на 
нотариус Росица Букова с рег.№ 097, вписан в CB-Казанлък вх.рег.№ 1393/ 17.08.1999 г., 
акт 126, том 5, дело № 2595; нотариален акт за учредено право на ползване № 197, том 
3, дело № 1448/1999 г. на нотариус Росица Буркова с рег.№ 097, вписан в СВ-Казанлък 
вх.рег.№ 1702/ 14.09.1999 г. , акт № 58, том 6, дело № 2836; скица № 504/ 04.05.2017 г. 
на общ.Казанлък; удостоверение за търпимост № 329/ 06.06.2017 г. на гл.архитект на 
общ.Казанлък; удостоверение за данъчна оценка № 7404036105/ 06.06.2017 г. на МП при 
общ.Казанлък; удостоверение за тежести № 880/ 12.06.2017 г. на СВ- Казанлък; 
декларация за отказ от право на ползване № 27, том 2, рег.№ 1324/ 20.06.2017 г. на 
нотариус Иван Генов с рег.№ 440; декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК и по чл.25, ал.8 от 
ЗННД; декларация по чл. 4, ал.7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; справки; квитанции за 
платени такси.

ПРОДАВАЧ



ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
„УСГУОЙСТЮ Щ  ПИПОНМТА И 1Я Ш Ш 0ГГ

СКИЦА

У^пгуящи(гаурегуляран) поземлен имот............................................кад.район.........а  .в£/с/, D  7’iQ$fiQC*4 .
Площ но действащ» ПУЛ.... 3  ...............мг ........I....
По действащ ПУЛ, одобрен със за«я«я№  ,.а . ..rt—... - j i t :  .^АденПУП заповед М . ........ ........ l  
Кадастрален план одобрен със заповед >fe.. ЙЛ Q .j.A P .’.YjLt л З . 9!&Г:...^&..]СЛА-£ХС^ ^

lS5® 5.ma, Am.ppi ХокС'1«&а..Сц|4̂
2 ...
3____

клОД с док.»
....... , сдо*. за
___ ... с док. за <
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Приложение №2 към чл.2,т.2 и чл.З

Р Е П У Б Л И К А  БЪ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЩИНА: КАЗА 

УТВЪРЖДАВАМ/..../....!:

КМЕТ НА ОБЩИНА: 
Галина Георгиева Стоянова

/име,презиме и фамилии/

ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА 
Вписване по ЗС/ПВ^в U/jP- Q 

^Служба по вписванията:
Й л м г Х  Ш Ъ  1 1 ‘ 10- 2017

й\1ли. 0  Нч9М  З М  <H' i  S .
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„л.СЪДИЯ ПО ВДИСВ
....Ю Ш г А

/име,презиме и фамиАКТ № 3463
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър 1 

Досие: 3463
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 26.9.2017 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 56, чл. 2, ал.1, т. 1 от ЗОС, чл. 25 от ЗСПЗЗ,§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и 

Заповед №1583/ 2017 г. на кмет

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

Част от поземлен имот , с обща площ 819 ( осемстотин и деветнадесет 
кв.м.)
219/819 (двеста и деветнадесет към осемстотин и деветнадесет) идеални 
части от поземлен имот №414 (четиристотин и четиринадесет), в 
месността „Черешака“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък по 
Кадастрален план на ползвателите, одобрен със заповед №648 от 
18.07.1996 г. на кмета на Община Казанлък. Имотът е без достъп на път. 
Трайно предназначение: нива. Категория на земята при неполивни 
условия: пета.

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък, 

гр.(с.) с.Бузовград

УПИ

ЕКАТТЕ: 06848

кв:
пл7ид. №: 414 
ж.к.:

бл: вх:

Заповед:
местност: "Черешака" 

ул:
ет: anJVs: №:

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: от всички страни поземлен имот №5

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

560,63 лв.

т



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ
Мира Христова Гидикова - 600/819 ид. части от имота по нотариален 
акт №28, т. 2, рег. №91325, дело №194/2017 г„ вписан в CB-Казанлък с де. 
вх.рег. 4046, вх. рег. №4050 от 21.06.2017 г., акт №263, т. 14, дело №22861.

8. НОМЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

Няма

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

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ

Таня Василева Бъчварова, мл.експерт ИУС

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

t



йнж. НАЛКА ПАНОВА ПИПЕРОВА 
гр. Стара Загора, ул. “Братя Жекови” №31 , вх. А , ап. 26 тел. 042628772

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА 

НЕДВИЖИМ ИМОТ

ЧАСТ ОТ ПИ №414, М.”ЧЕРЕШАКА” ПО КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА 
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БУЗОВГРАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ноември 2017 г.



ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

НА

ЧАСТ ОТ ПИ №414, М.”ЧЕРЕШАКА” В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
С. БУЗОВГРАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Възложител: Община Казанлък
Изпълнител: инж. Надка Цанова Пиперова, гр. Стара Загора, ул.” Братя 
Жекови” 31, вх. А  -  лицензиран оценител със сертификати за оценителска 
правоспособност, съответно:

- Per. № 100101602 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти
- Per. № 810100321 от 16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и 

трайни насъждения
Оценителят не е в трудови правоотношения и не е свързано лице по смисъла 
на закона с възложителя на оценката и собственик на имота, предмет на 
оценката , и няма стопански и друг интерес към оценявания обект, което би 
създало предпоставки за субективно извършване на оценката.

Обект на оценката: Обект на настоящата оценка е част от поземлен имот 
№414 в местността „Черешака”, в землището на с. Бузовград, община 
Казанлък по кадастрален план на ползвателите, одобрен със заповед 
№648/18.07.1996 г. на Кмета на Община Казанлък с площ 219/819 кв. м., 
собственост на Община Казанлък.

Предназначение на оценката: Предназначението на оценката е да се 
определи справедливата пазарна стойност на недвижимия имот за 
ликвидиране на съсобственост.

Дата на оценката: Датата на информационната база, уточнена с възложителя 
е 08.11.2017 г., която се явява като ефективна дата на оценката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Справедливата пазарна стойност на 219/819 идеални части от ПИ № 
414 в м. „Черешака” в землището на с. Бузовград по кадастрален план на 
ползвателите възлиза на 585 лв. (петстотин осемдесет и пет лева).

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ:

/инж. Надка

[Камара на н|змиеЙ№____
--------------  0ц5ки1И,ска яразоег.ПиеКПТКЛСКа ----

земеделски земи и трайни 
Регистр. NS 810100321 от 16.08-t.011 год. 

Надка Цанова Пиперова

U



ДОКЛАД

Възложител: Община Казанлък

Изпълнител: инж. Надка Цанова Пиперова, гр. Стара Загора, ул.” Братя Жекови” 
31, вх. А -  лицензиран оценител със сертификати за оценителска 
правоспособност, съответно:

- Per. № 100101602 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти
- Per. № 810100321 от 16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни 

насъждения
Оценителят не е в трудови правоотношения и не е свързано лице по смисъла на 
закона с възложителя на оценката и собственик на имота, предмет на оценката , и 
няма стопански и друг интерес към оценявания обект, което би създало 
предпоставки за субективно извършване на оценката.

Обект на оценката: Обект на настоящата оценка е част от поземлен имот с 
планоснимачен номер 414 в местността „Черешака”, в землището на с. Бузовград, 
община Казанлък по кадастрален план на ползвателите, одобрен със заповед 
№648/18.07.1996 г. на Кмета на Община Казанлък с обща площ 819 кв. м. 
Собственик на 219/819 идеални части от съсобствения имот №414 в м. 
„Черешака”, в землището на с. Бузовград е Община Казанлък с Акт за частна 
общинска собственост №5/11.10.2017 г. на Служба по вписванията, гр. Казанлък. 
Собственик на останалите 600/819. е Мира Христова Гидикова съгласно н.а №63 

от 21.06.2017 г. на Служба по вписванията, гр. Казанлък.

Предназначение на оценката: Предназначението на оценката е да се определи 
справедливата пазарна стойност на 219/819 идеални части от недвижим имот № 
414 в местността „Черешака”, собственост на Община Казанлък за ликвидиране 
на съсобствеността.

Стандарт на стойността: Справедлива пазарна стойност -  идеализираната 
пазарна стойност определена като предполагаема цена за прехвърляне на 
собствеността на оценявания имот, която осигурява мотивираност в продавача и 
купувача за извършване на сделка в условията на достатъчна информираност за 
предмета на сделката и съществуващите пазарни условия за нейното 
осъществяване.

Методи на оценка: 1. „Сравними неконтролирани цени”
2. Наредба за реда за определяне на цени на 

земеделски земи / ДВ, бр.45/2008 г./

Правен статут: Съгласно представените на оценителя документи собственик на 
219/819 идеални части от съсобствения имот №414 в м. „Черешака”, в землището 
на с. Бузовград е Община Казанлък с Акт за частна общинска собственост 
№5/11.10.2017 г. на Служба по вписванията, гр. Казанлък.
Собственик на останалите 600/819. е Мира Христова Гидикова съгласно н.а №63 

от 21.06.2017 г. на Служба по вписванията, гр. Казанлък.



Технически характеристики на имота: Имота се намира североизточно от 
регулационните граници на населеното място.
Трайно предназначение на земята -  земеделска 
Начин на трайно ползване - нива.
Категория на земята - пета

Пазарни позиции на имота: Като се има предвид, че оценяваия имот е 
съсобствен, то шансовете за реализация на имота на свободния пазар са 
относително по-слаби. Пазарните позиции на оценявания имот се определят от 
следните фактори.

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЗЕМЯТА

1. Оценка по метода „Сравними неконтролирани цени”

Описание на метода

При този метод се изхожда от покупни цени на такива недвижими имоти, които 
в достатъчна степен съвпадат по отношение влияещите върху стойността 
характеристики с тези на подлежащия на оценка имот или се използват 
подходящи ориентировъчни стойности на земята. Ориентировъчните стойности за 
земята са подходящи когато са дефинирани съобразно местните условия при 
съблюдаване на разположението и нивото на развитие и са определени според 
вида и размера на строителното използване, нивото на развитие, големината и 
формата на имота. При отклонения на влияещите върху стойността 
характеристики на сравними имоти, за които са изведени ориентировъчни 
стойности на земята, това се отразява чрез добавки или удръжки или по друг 
подходящ начин.

Определяне стойността на имота

От направеното проучване на обявените продажби в района на с. Бузовград 
се установи, че пазарната стойност на земята, обявена според категорията и 
местоположението на имота, както и според възможностите за бъдещото му 
използване и приведена към оценявания имот е както следва:

№ Пазарни аналози Цена от 
продажба на 
земя 
/лв./м2/

Коеф,
на адапта
ция

Приведе-на
стойност

Теглови
коефи
циент

Претег-лена 
стойност на 
земята

1. В „KAZANLAK.COM -  оферта 
28286 се продава земеделска земя 
30 дка, нива в землището на с. 
Бузовград за 900 лв./дка.

0.90 1.60 1.44 0.10 0,14

2. В „KAZANLAK.COM -  оферта 
28287 се продава земеделска земя 
18 дка, нива в землището на с. 
Черганово за 950 лв./дка.

0.95 1.60 1.52 0.10 0.15

3. Агенция „Хелиос” продава в 
с.Бузовград земеделска земя 27,5 
дка за 56900 €
Инф. източник: imot.bg.

4.03 0.70 2.82 0.30 0.85



4. Частно лице продава 11 дка. 
земеделска земя в Розовско 
землище за 16000 лв.
Инф. източник: ИМОТИ 
БЪЛГАРИЯ

1.46 1.50 2.19 0.30 0.66

5. Агенция „Перелик” продава в с. 
Овощник земеделска земя 14 дка, 
нива, IV кат. за 1200лв./дка. 
Инф. източник: zemi.bg.

1.20 1.50 1.80 0.20 0.36

2.16

Наименование на оценявания 
актив

Площ
(кв.м.)

Пазарна
стойност
(лв./кв.м.)

Обща 
стойност - 

лв

К
привлекат

елност

Сравните
лна

пазарна 
стойност 

- лв

ПИ №414 в м. „Черешака”, 
землище на с. Бузовград 819 2,16 лв. 1769 лв. 1.5 2654 лв.

Пазарна стойност на земята -  3.240 лв/кв.м. 
Пазарна стойност на земята в дка -  3240 лв/дка

2. Оценка по метода „Наредба за реда за определяне на цени на 
земеделски земи / ДВ, бр.45/2008 г./

При този метод цените на земеделските земи изразяват цената в левове на 
декар в зависимост от началните цени, диференцирани според техния статут, 
местоположение и други икономически фактори.
Текущата пазарна цена на земята съгласно чл. 2 от Наредбата се определя по 
формулата:
Цкор. = Цб х /1+К1+ К2+ КЗ+ К5+ К6/

№ Наименование Имот
414

1. Площ на имота - дка 0.219
2. Категория на земята V
3. Начална цена по категория -  Цбп -  лв/дка 310
4. Корекционни коефиценти съгласно чл.4, ал.1 

/К1+ К2+ КЗ +К5+ К6/
0.30

К1 -  площ на имота -0.10
К2 -  поливност но имота 0.00
КЗ -  отстояние от основни пазари -  до 10 км. от 
гр. Казанлък

0.20

К5 -  отстояние до урбанизирана територия- 0.20
Текуща пазарна цена на земята -  Цкор.-лв/дка 403



3. Определяне на крайната стойност на земята

№ Метод на оценка Стойност на 
земята

лв/дка

Теглови
коефиценти

Претеглена 
стойност 
на земята 
лв/дка

1. Сравнними неконтролирани 
цени 3240 0.8 2592

2. Наредба за реда за определяне 
на цени на земеделски земи 403 0.2 81

Всичко: лв/дка 2673

Приета пазарна стойност на земята: 2673 лв/дка

Направените оценки по избраните методи образуват ценовия диапазон, в 
рамките на който се търси крайната оценка.
Използваните теглови коефиценти изразяват субективното мнение на оценителя 
за състоянието /търсенето и предлагането/ на пазара на земеделски земи в 
община Казанлък.

Крайна стойност на земята: 2673 лв/дка х 0.219 дка = 585 лв.
Приета крана стойност на земята: 585 лв.

Пазарната стойност на поземления имот, определена по методите 
„Сравними неконтролирани цени” и “Наредба за реда за определяне на цени на 
земеделски земи” възлиза на 585 лв. (петстотин осемдесет и пет лева).

II. РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 
ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЗЕМЯТА

Получената стойност на оценявания имот по избраните методи на оценка 
„Сравними неконтролирани цени” и “Наредба за реда за определяне на цени на 
земеделски земи” отразява техническото състояние, спецификата и характера на 
имота.

Анализирайки пригодимостта на използваните методи към оценявания имот 
и предназначението на оценката считаме, че справедливавата пазарна стойност 
трябва да се определи на основа на получените стойности по метода „Сравними 
неконтролирани цени” и “Наредба за реда за определяне на цени на земеделски 
земи”.

Справедливата пазарна стойност на 219/819 идеални части от ПИ № 
414 в м. „Черешака” в землището на с. Бузовград по кадастрален план на 
ползвателите възлиза на 585 лв. (петстотин осемдесет и пет лева). 

Справедливата пазарната стойност е без ДДС.

III. ДОПУСКАНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Оценителят декларира, че:

А /



- в рамките на своята компетентност и добросъвестност балансите 
направени в този доклад са истини, и че не е укрил умишлено никаква 
важна информация;

- правата върху собствеността са извлечени от правните документи за 
имота;

- не се поема отговорност за въпроси от юридически характер;
- нямам личен интерес -  сегашен или замислен за в бъдеще , относно 

оценявания имот;
- нито наемането ми за тази оценка, нито възнаграждението ми за 

извършването и е зависимо от определената стойност;
Заключенията и предложенията съдържащи се в този доклад имат 

препоръчителен характер и Възложителя не е обвързан с тях /съгласно чл.б(З) от 
Закона за независимите оценители /ДВ бр. 98 от 14. ноември 2008 г./.

ЛИЦЕНЗИ



ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

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

ИЗХ. № 7404037451 /  29.08.2017 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗМДТ  

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

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЕИК по БУЛСТАТ 000817778 
Адрес за кореспонденция

ул. РОЗОВА ДОЛИНА № 006, гр. КАЗАНЛЪК 6100

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот 6159
с.БУЗОВГРАД , кадастрален номер 414 от 1996 квартал .........УПИ парцел ........  одобрен през г.,
идентификатор на поземления имот ......................  и представляващ

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

Земя 819,00 1/1 2 096,60 2 096,60
идентификатор:...............

данъчната оценка на гореописания имот е: 2096.60 лв. словом 
ДВЕ ХИЛЯДИ ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 60 СТ.

за собственика е: 2096.60 лв. словом 
ДВЕ ХИЛЯДИ ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 60 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404037451/29.08.2017 г., за да послужи пред Община 
Казанлък.
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , акт;} £ьм 29.08.2017 г.

Подпис: . 
Изда ia Трифонова
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