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от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

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

ОТНОСНО:
1. Доброволно прилагане на подробен устройствен план -  план за регулация на 

УПИ ХП-9444, кв.608 (получен чрез обединяване на УПИ ХН-3017 и УПИ XIII- 
3015) по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 2142/21.12.2017г. на 
кмета на Община Казанлък, представляващ по скица-проект поземлен имот с 
проектен идентификатор 35167.501.9444, получен чрез обединяване на 
поземлени имоти е идентификатори 35167.501.3017 и 35167.501.3015 по КККР 
на град Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на 
АГКК. Прилагането ще се осъществи, чрез дарение на 79 кв.м., представляваща 
реална част от поземлен имот с идентификатор 35167.501.3015. Даряваната 
реална част е с проектен идентификатор 35167.501.9445.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

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

МОТИВИ: В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. 
№ 168-6009-1/23.01.2018г. от Теодор Николов Минков в качеството си на Управител на 
„РТХ“ ООД с ЕИК 203343127- собственик на поземлени имоти с идентификатори 
35167.501.3017 и 35167.501.3015 представляващи УПИ ХН-3017 и УПИ ХШ-3015, 
обединени в поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9444, представляващ 
УПИ ХП-9444, в кв. 608 по плана на гр. Казанлък. Собственикът изявява желание за 
доброволно прилагане на ПУП-ПР, за поземлен имот с проектен идентификатор 
35167.501.9444, представляващ УПИ ХП-9444, кв.608 по одобрения ПУП-ПР. Имотът 
е с проектна площ 2407 кв.м., без площта от 79 кв.м., която ще бъде дарена 
(представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9445, която 
попада в улица по ПР, одобрен със Заповед №2142/21.12.2017г. на кмета на Община 
Казанлък). Във връзка с дарението е изготвена скица-проект за изменение на КККГ, за 
поземлени имоти с идентификатори 35167.501.3017 и 35167.501.3015, като даряваната 
част от имот 35167.501.3015, представлява поземлен имот е проектен идентификатор 
35167.501.9445 с площ 79 кв.м.

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



С подаденото заявление собственикът на поземлените имоти изразява своето 
желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на Община Казанлък, реална част от имота 
си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.З от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, 
даренията на имотите се приемат от кмета на Общината, след решение на общински 
съвет.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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

1. Дава съгласие, кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община 
Казанлък да приеме дарение от Теодор Николов Минков в качеството си на 
Управител на „РТХ“ ООД с ЕИК 203343127, както следва:

1.1 При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ XII-9444, кв.608 (получен чрез 
обединяване на УПИ XII-3017 и УПИ ХШ-3015) по плана на гр. Казанлък, 
одобрен със Заповед № 2142/21.12.2017г. на кмета на Община Казанлък, 
представляващ по скица-проект поземлен имот с проектен идентификатор 
35167.501.9444 (получен чрез обединяване на поземлени имоти с 
идентификатори 35167.501.3017 и 35167.501.3015 по КККР на град Казанлък, 
одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК), Теодор 
Николов Минков, в качеството си на Управител на „РТХ“ ООД с ЕИК 
203343127, да дари на Община Казанлък собствеността върху земя с проектна 
площ от 79 кв.м., представляваща реална част от поземлен имот с 
идентификатор 35167.501.3015. Даряваната реална част е с проектен 
идентификатор 35167.501.9445 и данъчна оценка в размер на 715,00 лв. по 
удостоверение за ДО №740439955/31.01.2018г. на дирекция МП при Община 
Казанлък.

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

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

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

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

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

РЕШИ:

ДВ.



АДРЕСАТ НА АКТА:

ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
ТЕОДОР НИКОЛОВ МИНКОВ В КАЧЕСТВОТО СИ НА УПРАВИТЕЛ НА 

„РТХ“ ООД С ЕИК 203343127
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
ИНЖ. АЛИШ БУНЦЕВ -  МЛ. ЕКСПЕРТ „УППК“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ:

ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

Предоставям Ви всички материали в електронен вид

Приложения:

1. Копие на Заявление № 168-6009-1/23.01.2018г.;
2. Копия на документи за собственост;
3. Копие на скица-проект №15-536434 от 30.10.2017г. от Служба по геодезия, 

картография и кадастър -  гр.Стара Загора;
4. Копие на данъчна оценка № 7404039955/31.01.2018г. на дирекция МП при Община 

Казанлък;
5. Копие на заповед № 2142/21.12.2017г. на кмета на Община Казанлък;
6. Копие на одобрени ПУП-ПЗ и ПУП-ПР.

С уваже:

г а л и :
Кмет

Съгласували.

арх. Георги Стоев, гл.архитект на Община Казанлък 

инж. Даниела Коева, зам.кмет на Община Казанлък 

инж.Живка Узунчева, н-к отдел УП, Ж  v

Пламена Славенска, юрисконсулт! М м  <Д,

Изготвил:
инж. Алиш Бунцев, мл. експерт УППК



адрес гр.Казанлък, ул. „Шипченска епопея” № 31, вх. „А“, ет.З, ап.11, собственик на 
поземлени имоти с идентификатори 35167.501.3017, 35167.501.3015 в гр.Казанлък,

Община Казанлък, Област Стара Загора.

Госпожо Кмет,

Заявявам желанието си да бъдат урегулирани собствените ми имоти с 
идентификатори 35167.501.3017, 35167.501.3015 в гр.Казанлък, Община Казанлък, 
Област Стара Загора., като частта от имот с идентификатор 35167.501.3015, която 
попада в уличната регулация възнамерявам да даря на Община Казанлък

Прилагам:

1 .Документи за собственост 
2. Скица проект

23.01.2018 г 

Г р.Казанлък



КАРТОГРАФИЯ И КАААСГЬР
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СЛУЖ БА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪ Р - Г Р  СТАРА  ЗАГО РА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА - ПРОЕКТ 
№ 15-536434-30.10.2017 г.

за изменение на КККР за поземлени имоти с идентификатори; 35167.501.3017, 35167.501.3015

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обп. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед: № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Изменението се състои в:

Заличени обекти от КККР:
• Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3017: последно изменение със заповед: няма издадена 

заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот; гр. Казанлък, п.к. 6100, площ: 1786 кв. м., 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
(до 10 т), собственици: 203343127, "РТХ" ООД, Ид. част 1/1 от правото на собственост, Нотариален акт 
№ 135 том VIII per. 2321 дело 1640 от 07.04.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък
• Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3015: последно изменение със заповед: няма издадена 
заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100, площ: 700 кв. м., 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
(до 10 т), собственици: 203343127, "РТХ" ООД, Ид. част 1/1 от правото на собственост, Нотариален акт 
№ 12 том 20 per. 5728 дело 4087 от 24.08.2017г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

Нанасяне на нови обекти в КККР:
• Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9445, проектна площ: 79 кв. м.; Съседи: 
35167.501.9444, 35167.501.3016, 35167.501.9414
• Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9444, проектна площ: 2407 кв. м.; Съседи: 

35167.501.3034, 35167.501.3016, 35167.501.9445, 35167.501.9414

Скица Ne 15-536^34-30.10.2017 г. издадена въз основа на 
документ с входя\и№ 01-334767-25.10.2017 г.

вджиева

mailto:acad@cadaStre.sg
mailto:stara.zagora@cadastre.bg


/агенция по геодезия,
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЬР
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ACAD@CADASTR£ BG * BG

Координатна система БГС2005

Координатна система БГС2005

Нова 
точка №

ПРОЕКТНИ КООРДИНАТИ
X [м] Y [м]

1. 4720328.70 489433.46
2. 4720328.98 489449.68

Скицата да послужи за: ПУП

Скица № 15-536434-30.10.2017 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-334767-25.10.2017 г.
Изработил:

инж. 1Lа Авджиева
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ПРОЕКТ за изменение 
на ПЛАН за ЗАСТРОЯВАНЕ на част кв.608 на 

гр.Казанлък за урегулиран поземлен имот XII - 
9444, получен чрез обединяване на урегулирани 

поземлени имоти XII-3017 и XIII-3015.

N
М 1:1000

■ 1  имот с  предназначение за безвредна промишлена дейност 

1 улица 

тротоар

ограничителна линия на застрояване 

граница на промяна на режима на застрояване
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ПРОЕКТАНТ ;

арх. Виолвтта Ьакунина



П Р О Е К Т  ЗА И З М Е Н Е Н И Е  НА ПОДРОБЕН У С Т Р О Й С Т В Е Н  П Л А Н  
-  П Л А Н  ЗА Р Е Г У Л А Ц И Я

за часг от кв. 608 по Г1УГ1 па гр. Казанлък, относно УПИ ХИз017 и УПИ ХШзо15б кв. 608 с цел обединяване на двата урегулирани поземлени
по реда на чп. I34t ал. 2, т. 6 от ЗУТ

имота
сК

въз.чожп 
Иммншнсл: ,.ГЛ( >ЪА111 '£() '

М 1:500

КООРДИНА ТЕН РШ Ж ТЬР НА ТОЧКИ'!
ПРОМЕНЕНИТЕ 1'РАЦ

- A HtWiiAPdlt iп! Й А1-/ '0 ЙКК* iHPAVii <
аьш лшяикм жаатню j

ft»/* Jl-iuAir J2 1 i2
iftKiMH 
ч* КАЛОВ

ЩИПА t„

t o  t?.Jbo

нов°п£)ое|стмрацо УГ1И
УПИ XIU444, кв, 608

№ _.. XiS'J ~ Ц
1 4720326.983 48944
2 4720328.156 48940
3 4720328.096 48У40
4 4720 327.863 489401
5 4720327.471 489391
6 4720326.822 48939£
7 4720326.238 489398
8 4720325.439 489307
9 4720 324.547 489397
10 4720323.586j 489396
11 4720322.5ШН 489396
12 4720322,074 489396.
13 4720290.402 489398
14 4720289.963 469308 -
15 4720289.564 489398.1
16 4/20289,238 48939В.С
17 4720288.016 489399. с
18 4720288.918 489399.7
19 4720283.520 469441.8
20 4720283.361 489442.7
21 4720283.0/6 489443 5*
22 47.28282.674 489444.3-
23 4720282.168 489445.ОС
24 4720281.568 489445.62
25 4720280.8В7 489446.14
26 4720280.137 489446.57
27 4720279.330 469446.S6
28 4720278.482 469447.071
29 4720277,902 489447. Ш
30 4720275.403 489447.21*
31 4720274.371 489454.818
32 4720274,283 4894 55.540
33 4120294.837 4894 53.945
34 4720286.438 489453.546
35 472030? 320 489452 287

J 6 , 4720312.471 489451.098
37 ] 4720322.28^ 489450,1/01

Образуван or
УПИ XI Тя»т с_»лищ 1?86к)1.м 
УПИ Х1Й]|ц;сщщщ621 ш.м.

И >
II И5ТГД окто»*1>и 2017 ли). 

гр. Старо Загора

"ГЛОБЯЛ ГИ '"Ej°¥



О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

На основание чл.129, ал.2 и чл.134. ал.2, г.6 от ЗУТ и Решение №17 по Протокол №23 
от 07.12.2017г. на Общински Експертен съвет по устройство на територията е цел реализиране 
на стопанска инициатива

Изменение на план за регулация и застрояване за част от квартал 608 по плана 
на Казанлък, както следва:

1. Изменение на план за регулация, с което се обединяват урегулирани поземлени 
имоти ХИ-3017(с идентификатор 35167.501.3017) и ХШ-3015(с идентификатор 
35167.501.3015) в УПИ ХИ-9444 с отреждане за „производствени и складови 
дейности";

2. План за застрояване за новообразувания УПИ XII-9444 „за производствени и 
складови дейности“ в „смесена многофункционална зона", като се предвижда 
свободно застрояване при следните показатели за застрояване: до 15м височина, 
до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност и 30% 
минимална площ за озеленяване, както е показано на приложените чертежи.

На основание чл. 135.ал.3 от ЗУТ. въз основа на направено искане от 
заинтересуваните лица: „РТХ“ ООД ( заявление в .\.№  168-6009-2 от 26.09.201 7г.). кмета 
на община Казанлък е издал Заповед №1667 от 11.10.2017г. за разрешаване изработване 
на изменение на подробен устройствен план на част от кварта: 608 по плана на 
Казанлък:.

Съгласно чл.128, ат.З и 5 от ЗУТ, ПУП е обявен на заинтересованите лица и в 
законоустановения срок не са получени възражения.

Настоящата заповед ла бъде съобщена на заинтересуваните лица при реда и 
условията на АПК.

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

О Д О Б Р Я В А М :

МОТИВИ:

ГАЛИНА СТОЯГ
Кмет на Община



ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

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

Изх. № 7404039955 / 31.01.2018 г.

УДО СТОВЕРЕНИЕ ЗА Д АН Ъ ЧН А  О Ц ЕНКА  ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ П РИ Л О Ж ЕН И Е № 2 КЪМ  ЗМ Д Т  

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

РТХ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 203343127 
Адрес за кореспонденция

ул. ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ Ns 031 вх. А ет. 03 ап. 011, гр. КАЗАНЛЪК 6100

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот 6100
гр.КАЗАНЛЪК , кадастрален н о м е р ...... от 2015 к в а р та л ........ . УПИ парцел ..... одобрен през г.,
идентификатор на поземления имот 35167.501.9445 в част от 35167.501.3015 и представляващ  

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

Земя 79,00 1/1 715,10 715,10
идентификатор: 35167.501.9445 
в част от 35167.501.3015

данъчната оценка на гореописания имот е: 715.10 лв. словом 
СЕДЕМСТОТИН И ПЕТНАДЕСЕТ ЛВ. И 10 СТ.

за собственика е: 715.10 лв. словом 
СЕДЕМСТОТИН И ПЕТНАДЕСЕТ ЛВ. И 10 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. Ns 7404039955/31.01.2018 г., за да послужи пред Община 
Казанлък.
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , актуални към 31.01.2018 г.

А/



Удостоверяван 
1атериален интерес

15000.00 лв.
Пропорц. такса:....... 200.50............... лв.
Обикн. такса:............. 5.00................лв.
Доп. такса:..........................................лв.

Всичко:...................... 205.50.............. лв.
Сметка№ .....................о т ...2017.......  г.
Кв.№ ...........................о т ......................г.

За

Н О Т А Р И А Л Е Н  А
__________ПРОДАЖБА НА НГЯЯИЖИМ ИМО

Служба по вписвг п „ , _
Вх. per. К о . . £ Щ ^ с п  . . .г .^ Г .^ ^ г .  
Акт № . том<..С дело №
Парт. книга: т о м .....................стр.
Такса за вписване по ЗДТ:

АС. лв.
Кв. № ....................... от

СЪДИЯ ПО ВПИС
7 s

-У,

№ _____ 170 том II_______per. № / 3 3 4  дело № 219______ от2017_______ г.

Днес 24.08.2017г. /две хиляди и седемнадесета/ година, при мен Невена Бранчева - 
Нотариус с район на действие — Казанлъшки районен съд, вписана под № 167 в Нотариалната 
камара гр.София, в канцеларията ми в гр. Казанлък се явиха лично: ЖИВКА ИЛЧЕВА 
ЯНКОВА от гр.Казанлък, обл. гр.Стара Загора, ул. „Гео Милев”№2, ет.5, ап.64, притежаващ л.к.
№ година издадена от МВР град Стара Загора с ЕГН-!__________и ИРЕНА
ИЛКОВА ЯНКОВА от гр.Казанлък, обл. гр.Стара Загора, ул. „Гео Милев”№2, ет.5, ап.9,
притежаващ л.к. №___________________година издадена от МВР град Стара Загора с ЕГН-
__________ от една страна като продавачи и от друга ТЕОДОР НИКОЛОВ МИНКОВ от гр.
Казанлък, ЕГН_____  в качеството му на управител на търговско дружество “РТХ”
ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Шипченска епопея” №31,вх.А ет.З, 
ад.11, вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК-203343127- 
купувач и след като се уверих в тяхната самоличност, представителна власт и дееспособност
същите ми заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот :_____

I. ЖИВКА ИЛЧЕВА ЯНКОВА- собственик на У* /три четвърти/ идеални части и ИРЕНА 
ИЛКОВА ЯНКОВА- собственик на Ул /една четвърт/ идеална част п р о д а в а т  на търговско 
дружество “РТХ” ООД представлявано от управителя си Теодор Николов Минков 
следния недвижим имот придобит от продавачите до наследство и осъществено давностно
владение, а именно:___________________________________________________________________

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.3015 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем 
точка петстотин и едно точка три хиляди и петнадесет/ , по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Казанлък, обл. гр.Стара Загора, плс. 6100, одобрени със Заповед №РД-18- 
88/26.11.2015г. на Изпълнителен Директор на АГКК, на площ от 700 кв.м. /седемстотин квадрати 
метра/ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин па трайно ползване: 
Ниско застрояване до Я0 м/, при граници на същия им..№ 35167.501.3017; 35167.501.3016; 
35167.501.9414; който имот съгласно: Нотариален акт №7, том IV, дело №546/2005г. по описа на 
Нотариус П.Куцарова с рег.№100 при Н.К. гр.София вписан в Служба по вписванията при PC гр. 
Казанлък с вх. рег.№4132/16.0б.2005г. е представлявал : Празно дворно място с площ от 700 
кв.м. /седемстотин кв.метра/, което по сега действащия план одобрен със Заповед 
№536/10.10.2000г. на Кмета на Община гр.Казанлък съставлява Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ХХ-3015 / двадесет за планоешшачен номер три хиляди и петнадесет/, в кв.594 /петстотин
------------------------------------ ------------------------------777



находящи се в имота, при съседи: улица, y im  AAi-iUlQ, У11И XLX.-JUi2, У1Ш XJLX.-JU1/, У НИ
XIX-3019, УПИ XIX-3024, УПИ XIX-3026, УПИ XIX-3031 -  за сумата от 15 000.00 лв.
/петнадесет хиляди лева /, която сума представителя на търговското дружество купувач е
изплатил на по искане на продавачите, предварително, напълно и по сметка открита на името на
втория от продавачите и последния заяви, че е получил сумата.

Данъчната оценка на продаваемият се недвижим имот, възлиза В размер на 6 248.90 лв
/шест хиляди двеста четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки /.

I I , Представляващия купувача —търговско дружество “РТХ” ООД-Теодор Николов Минков
е извършил пълен оглед на продавания имот и заявява, че няма възражения към продавачите за
недостатъци във вида и състоянието на имота.

М. Теодор Николов Минков . в качеството си на управител на търговско дружество “РТХ”
ООД заяви, че е съгласен и купува от името и за сметка на представляваното от него търговско
дружество описания по-горе недвижим имот за посочената сума ,която е изплатил по искане на
продавачите напълно и по сметка открита на името на втория от тях.

Владението върху недвижимия имот предмет на настоящата сделка ще се предаде от
продавачите на купувача днес деня на изповядване на сделката

IV. На основание чл.25, ал.9 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД),
участниците в нотариалното производство декларират, че сумата посочена в пункт първи на
настоящия договор е действително уговореното плащане по сделката и същите заявяват, че им е
известна наказателната отговорност, която носят за деклариране на неверни данни.

Преди извършването и подписването на нотариалния акт, в изпълнение на задълженията си
по чл.25, ал.1 от ЗННД, разясних на участващите в нотариалното производство лица ясно и
недвусмислено фактическото положение и правните последици от този договор и се убедих, че
същите го сключват по добра воля, че разбират смисъла и значението на акта, който извършват и
желаят настъпването на правните му последици.

След като се уверих, че продавачите са собственици на недвижимия имот и че са
изпълнени особените изисквания на закона, както и че страните разбират смисъла и значението
на договора,които сключват, съставих този нотариален акт.

Актът се прочете на страните и след одобрението му се подписа от тях и от мен-НОТАРИУСА.
При изготвяне на акта, се представиха следните писмени доказателства: Нот. акт №7, том

ГУ, дело №546/2005г. по описа на Нотариус П.Куцарова с рег.№100 при Н.К. вписан в Служба
по вписванията при КРС с вх. рег.№4132/16.06.2005г. Удостоверение на ДП гр.Казанлък с
изх.№36912/2017г.; Декларации по чл.25,ал.8 от ЗННД/,.Декларации по чл. 264 ал.1 от ДОПК;.
Молба;. Вн. бележки за платени такси.; Скица с СГКК-гр. Ст.Загора с изх.№15-365088-
31.07,2017г.; Удостоверение за АПС-1 брой,;Удоетоверение за наследници с изх.№1711/2017г.
на Община гр,Казанлък;Протокол;

ПРОДАВАЧИ :

..........................................................................

Щ ,
w



__________На 07 април 2017г. /две хиляди и седемнадесета година/ в 11.00 часа в град Казянпък,
в кантората ми дред мен ПЕТРАНКА КУЦАРОВА — НОТАРИУС с per. № 100, вписана в 
Нотариална камара град София с район на действие Районен съд гр. Казанлък се явиха: И ВА Н  
ГАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН: АДРЕС: гр.КАЗАШ ГЬК, жкДАСИЛ ЛЕВСКИ 5 вх.А
ет.З ап.7, ЛК: Ст.Загора, в качеството си на управител на „ЮНиМЕТ”
ЕООД, със седалище и адрес на управлението в град Казанлък-6100, област Стара Загора, ул. 
“Свети Никола” № 5, ет. 3, ап. 10, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с 
ЕИК/11ИК№ 123026724, продавач и от друга страна ТЕОДОР НИКОЛОВ МИНКОВ, ЕГН:

________ АДРЕС: общ. КАЗАНЛЪК гр К АЗАНЛЪК; улЛШПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ 31 вх.А ет.З
ап.11, ЛК:__________ _____________Ст.Загора, валидна до е качеството си на
управител на „РТХ ООД”, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.Шинченска 
Епопея №31 ,вх.А,ет.З,ап. 11, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с 
ЕИ К /ПИК№ 203343127 купуван и след като се уверих в тяхната самоличност, дееспособност и 
представителна власт, ми заявиха, че сключват следния договор за продажба на недвижим имот:
__________L „ЮНИМЕТ” ЕООД грКазанлък, представлявано от управителя ИВАН ГАНЧЕВ
ИВАНОВ п р о д а в а ия „РТХ” ООД трЛСазандък, представлявано от управителя ТЕОДОР 
НИКОЛОВ МИНКОВ, следния недвижим имот, а именно:
_______ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35167.501.3017 /тридесет и пет хиляда сто
шестдесет и седем, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и седемнадесет/, с площ от 1786 
/хиляда седемстотин осемдесет и шест/ кв. метра, съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
адрес на поземления имот град Казанлък, обл.Ст.Загора, трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10ш), при 
съседи по скица: имоти с идентификатори: 35167.501.3034, 35167.501.3016, 35167.501.3015, 
35167.501.9414, с номер по предходен план: УПИ ХП-3017 кв. 608 по плана на гр. Казанлък, за 
сумата 25947,10 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и десет 
стотинки/, без ДДС, която сума е изплатена от купувача по банкова сметка в „Банка ДСК” АД на 
продавача и последния заяви, е получил на 08.03.2017г..___________________________________



[нотариален акт недвижим имот за сумата 25947,10 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин 
четиридесет и седем лева и десет стотинки/, без ДДС, която е изплатена на продавача по банков
път на 08.03.2017г.

Участващите в нотариалното производство, декларират че сумата посочена в
извършения акт, е действително уговореното плащане по сделката.

Данъчната оценка на описания недвижим имот е 25947,10 лв. /двадесет и пет хиляди
деветстотин четиридесет и седем лева и десет стотинки /.

След като се уверих от представените документи, че продавача е собственик на
продавания недвижим имот и че са изпълнени особените изисквания на закона, както и че
страните и участниците в нотариалното производство разбират български език и не са неми,
слепи, глухи или глухонеми и след, като те ми заявиха, че нямат други документи от значение за
тази сделка, освен представените и подробно описаните по-долу и след като изпълних
задълженията си до чл.25, ал.1 от Закона за Нотариусите и нотариалната дейност, изясних волята
на страните и фактическото положение, запознах ги ясно и недвусмислено с правните последици,
съставих този нотариален акт. Актът се прочете на участващите в нотариалното производство
лица и след одобрението му, същите го подписаха и написаха саморъчно трите си имена, след
което актът се подписа и от мен- Нотариуса.

Настоящият нотариален акт се състави в шест еднообразни екземпляра, два за
Нотариуса, два за Агенция по вписванията - служба по вписванията гр.Казашгьк и ед ин заверен
като препис се предаде на купувача—собственик.

При съставянето на акта се представиха следните документи, установяващи правото на
собственост и изпълнението на особените изисквания на закона; Договор № Д08-99/02.09.2013г
за покупко-продажба на общински имон чрез публичен търг с явно наддаване до реда на гл.У1 от
Наредба 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС гр
Казанлък, вписан с вх № 6572 акт № 156 том 20 н.д № 4132/03.09.2013г. на АВ/СВ Казанлък,
Скица № 15- 149414 /03.04.2017г. на Служба до ГКК- ip Стара Загора, Удостоверение за
данъчна оценка № 74040333984/24.02.2017г. на Община Казанлък, Справка от ТР за актуално
състояние на дружеството; Декларации 
от 08.03.2017г.: Молба иДб. за вн<

П Р О Д А В А Ч :

ал. 1 от ДОПК; б.б за внесена продажна вд

f'tpt’/ C&J /
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О Б ЩИ НА К А З А Н Л Ъ К

д о ОБЩ И Н СКИ  СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

No
Г.

КАЗАНЛЪК

Относно: ОС-1814/06.02.2018г.- Доклад от Галина Стоянова -  Кмет на Община 
Казанлък по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
Казанлък.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка със становището на юриста на Общински съвет Казанлък - адв. М. 
Пепелешкова, Ви предоставяме, като допълнение към приложенията на доклада следния 
документ:

1. Копие на нотариално заверен протокол от общото събрание на дружеството с 
ограничена отговорност „РТХ“.

М о л я  nnKVMeHTfl ля бъде прибавен към приложенията на доклада.

Заместник-кмет на Община Казанлък

Изготвил: инж. Алиш Бунцев, мл.експерт УППК
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/  jot заседание на Общото събрание на съдружниците 

Ч ‘ , 4  у 7в ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
'■''I '' V "■'>-Ь. .< -• ' ‘РТХ” ООД

Днес, 15.02.2018 г., от 10.00 часа, в гр.Казанлък, се проведе общо заседание на общото 

събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност “РТХ” ООД.

Присъстваха съдружниците:

1. Теодор Николов Минков, ЕГН: , лична карта номер издадена от
МВР Живущ в гр Казанлък, ул.Шипченска Епопея
№31,вх.А,ет.З,ап.11.

2. Росен Николов Рашев, ЕГН: , лична карта номер издадена от МВР
Живущ в гр.Казанлък, ул. Хан Крум 18.

Заседанието протече при следния дневен ред

Д Н Е В Е Н  Р ЕД:

1. Обсъждане проект за дарение на Община Казанлък на поземлен имот с идентификатор 

35167.501.9445 с проектна площ 79 кв.м. собственост на РТХ ООД и съседи : 

35167.501.9444, 35167.501.3016, 35167.501.9414.

В резултат на разискванията по обсъжданата точка, общото събрание на съдружниците взе 

следното решение.

Р Е Ш Е Н И Я :
По точка 1.

Съдружниците вземат решение да се дари на Община Казанлък поземлен имот с 

идентификатор 35167.501.9445 и с проектна площ 79 кв.м. собственост на РТХ ООД и 

съседи : 35167.501.9444, 35167.501.3016, 35167.501.9414.

Съдружниците взеха решение дарението да се извърши от управляващия съдружник 

Теодор Николов Минков.



На 15.02.2018 г., ПЕТРАНКА КУЦАРОВА^ао^ариус в район PC Казанлък с per. № 100 на 
Нотариалната камара, удостоверявдмДгб^йсите аърху този документ, положени от: 
ТЕОДОР НИКОЛОВ МИНКОВ, ЕГН? АДРЕС: общ. КАЗАНЛЪК гр.КАЗАНЛЪК -
Съдружник
РОСЕН НИКОЛОВ РАШЕВ, ЕГН: 
Per. № 1097

АДРЕС: общ КАЗАНЛ 
^Сйбвана такса. ф

ПОМОЩ Н^/НОГАеЩ СТ:.

гр.КАЗАНЛЪК - Съдружник

/царова

На 15.02.2018 г ПЕТРАНКА КУЦАРОВА, нотариус в район PC Казанлък с per. № 100 на 
Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от: 
ТЕОДОР НИКОЛОВ МИНКОВ, ЕГН: АДРЕС: общ. КАЗАНЛЪК гр.КАЗАНЛЪК -
Съдружник

АДРЕС’ общ. КАЗАНЛТ то.КАЗАНЛЪК - СъдружникРОСЕН НИКОЛОВ РАШЕВ, ЕГН: 
Per. № 1098 Том:1 Акт:57

ПОМОЩИ!

ф АДА!—; Д О  Събрана такса:|
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fr/К Л  А1^У@г,Стефка Куцарора


