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Д О К Л А Д

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

от Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък

Относно: Продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 
на ОбС -  Казанлък на: Поземлен имот е идентификатор 35167.504.736, ведно е 
построените сгради и определяне на начална тръжна цена.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

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

Мотиви: Под номер 1 в Приложение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“ към 
Годишната програма за управление и разпореждане е имоти -  общинска собственост 
(ГПУРИОС), на община Казанлък за 2018 г., приета с Решение № 600/30.11.2017 г. е 
включен Поземлен имот е идентификатор 35167.504.736 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка седем три шест) е обща площ 275 (двеста седемдесет и 
пет) кв.м. Адрес: гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев“ № 29 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК 
Трайно преназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (10 т ) . Номер по предходен план: 736, квартал: 201, парцел:УН. Съседи: 
35167.504.9066, 35167.504.37, ведно с построените върху него: Сграда с идентификатор 
35167.504.736.1 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка седем три шест 
точка едно) със застроена площ 102 (сто и два) кв.м. по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с 
предназначение: Жилищна сграда -  еднофамилна на два етажа, изба и таван. 
Самостоятелен обект е идентификатор 35167.504.736.2.2 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка седем три шест точка две точка две) със застроена площ 
31,00 (тридесет и един) кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж: 35167.504.736.2.1, 35167.504.736.2.3. Предназначение: Гараж в 
сграда, на един етаж. Самостоятелен обект е идентификатор 35167.504.736.2.3 (три пет 
едно шест седем точка пет нула четири точка седем три шест точка две точка три) със 
застроена площ 32,00 (тридесет и два) кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК Съседи 
самостоятелни обекти в сградата: 35167.504.736.2.2. Предназначение: Гараж в сграда, на 
един етаж.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (АОС) № 3221/10.02.2016 г., 
вписан в Служба по вписванията под № 1316/23.02.2016 г., Акт 32, т. 5, н.д. 866.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки и те са в размер 
съответно 39 187 лв. и 68 800 лв.
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С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и 
проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по 
реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на 
изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за 
продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШ ЕНИЕ:
Общински съвет -  Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 
2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 
на ОбС - Казанлък,

РЕШ И:

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС- 
Казанлък, на общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.504.736 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка седем три шест) с обща площ 275 (двеста седемдесет и 
пет) кв.м. Адрес: гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев“ № 29 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК 
Трайно преназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (10 ш). Номер по предходен план: 736, квартал: 201, парцел:УН. Съседи: 
35167.504.9066, 35167.504.37, ведно с построените върху него: Сграда с идентификатор 
35167.504.736.1 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка седем три шест 
точка едно) със застроена площ 102 (сто и два) кв.м. по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с 
предназначение: Жилищна сграда -  еднофамилна на два етажа, изба и таван. 
Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка седем три шест точка две точка две) със застроена площ 
31,00 (тридесет и един) кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Съседни самостоятелни обекти в 
сградата: на същия етаж: 35167.504.736.2.1, 35167.504.736.2.3. Предназначение: Гараж в 
сграда, на един етаж. Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3 (три пет 
едно шест седем точка пет нула четири точка седем три шест точка две точка три) със 
застроена площ 32,00 (тридесет и два) кв.м. по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК Съседи 
самостоятелни обекти в сградата: 35167.504.736.2.2. Предназначение: Гараж в сграда, на 
един етаж. Начална тръжна цена: 68 800 (шестдесет и осем хиляди и осемстотин) лв. 
без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия 
търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични 
търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и 
фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител на 
област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.



Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура -  Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 
5, изр. 1 от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - 
Стара Загора.

АДРЕСАТ НА АКТА:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Сергей Тончев -  началник отдел ИУС

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩ ИНСКИЯ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

Предоставям Ви доклада в електронен вид.

Приложение:
1. Акт за частна общинска собственост.
2. Скица на имота.
3. Удостоверение за данъчна оценка.
2. Пазарна оценка.

С уважение, \

ГАЛИНА СТ
Кмет на Община Казанлък \

Изготвил: /
Галина Дичева, ст. експ. ИУС  ̂ jV



11/05.02.2018г
ДОКЛАД ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ПАЗАРНА ОЦЕНКА 
на

ПИ с идентификатор 35167.504.736 (УПИ VII), кв. 201, 
ул. „Христо Ботев” № 29, ведно с построените върху него:

- Сграда с идентификатор 35167.504.736.1
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.3

Стойност на имота v
сграда с идентификатор 35167.504.736.1 
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3

68 800лв 
47 200лв 
10 800лв 
10 800лв

в това число земя: 19 800лв

Възложител: Община Казанлък 
Изпълнител: инж. Боряна Мънева

05.02.2018г
Казанлък

4



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 21, ал. 1 от Закона за независимите оценители

Подписаната Боряна Веселинова Мънева, Е Г Н ----- , от гр. Казанлък, ул. „Петко Д
Петков” № 49, в качеството си на оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат No 
100100939 от 14.12.2009 г. на КНОБ, във връзка с изготвената оценка на общински имоти:

>  ПИ с идентификатор 35167.504.736 )УПИ VII), кв. 201, с административен адрес - 
ул. „Христо Ботев” № 29, гр. Казанлък, 

ведно с построените върху него:
Сграда с идентификатор 35167.504.736.1 

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 
Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице с възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК.

2. Не съм свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценка по смисъла 
на § 1, т. 3 от ДОПК.

3. Аз или свързано с мен лице по смисъла на § 1, т. 3 от ДОПК нямаме 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 оценка или към възложителя на оценката.

Известна ми е наказателната отгрворнреТг, която нося по чл. 313 от НК за посочването на 
неверни данни.

Боряна Мънева:



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Описание на заданието: ПИ с идентификатор 35167.504.736 (УПИ VII), кв. 201,

ПИ с идентификатор 35167.504.736 )УПИ VII), кв. 201 с площ от 275кв.м., с административен адрес - 
ул. „Христо Ботев” № 29, гр. Казанлък, ведно с построените върху него:

- Сграда с идентификатор 35167.504.736.1
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3 

Възложител: Община Казанлък
Договор № Д06- 26/30.02.2018 г 
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева

Цел на оценката: Определяне справедливата пазарна стойност на имота.
Използвана методика при изготвяне на оценката:

• Метод на възстановителна стойност
• Метод на пазарните сравнения
• Ликвидна стойност на имота

Дата на изготвяне на оценката: 05.02.2018г.
Дата на предходен доклад: октомври 2016г.

1.2. Ограничителни условия
Настоящата оценка и заключението за крайната стойност са определени при следните 

ограничителни условия и допускания:
• Екипът, който участва в оценката, не предявява никакви претенции към оценявания недвижим имот, 
което би могло по какъвто и да е начин да засегне обективността на оценката във всеки настоящ и бъдещ 
момент за срока на валидност на оценката.

• Полученото възнаграждение от изпълнителя не е свързано по никакъв начин с оценката, дадена в 
този доклад.

• Изходната информация относно оценявания обект е предоставена от Възложителя и собственика на 
имота и се приема от изпълнителя за вярна и надеждна.

• Срокът на валидност на оценката е шест месеца от датата на изготвянето й.

• Приемам предоставената ми информация за конфиденциална. За информация, която би повлияла на 
стойността на обекта, но не е предоставена, оценителят не носи отговорност.

• За получена информация по стойността на имота след предаване на оценката, изпълнителя не носи 
отговорност.

1.3. Информационни източници
Оценката е изготвена на базата на извършения оглед на място и изходната информация, 

предоставена от Възложителя. Използваните информационни източници са следните:
• Акт №3221. - за частна общинска собственост от 10.02.2016г.;
• Скица № 15-44670-01.02.2016г.;
• Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-44680-01.02.2016г.;
• Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-44680-01.02.2016г.;
• Информация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания
• Досегашен опит и наличната база данни на оценителя
За настоящият доклад за актуализация не са предоставени нови документи,
Заложените параметри са без промяна от предходното оценяване -  октомври 2016г.

2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

2.1. Местоположение
Районът попада в широкият център на града. Той е комуникативен с транспортни връзки по ул. "Христо 
Ботев" - основна улица, свързваща района с централна градска част и останалите райони в периферията 
на града. В близост се намират училище, детска млечна кухня, бизнес сгради, офиси, и жилищни къщи.



Локалната инженерна техническа и пътна инфраструктура, както и елементите на КОО (комплексното 
обществено обслужване - сметосъбиране, сметопочистване и др.)са съществуващи. Кварталът е с 
изградена инженерна инфраструктура. Комуникацията е добра.

2.2. Правен статут

Съгласно:
• Акт № 3221. - за частна общинска собственост от 10.02.2016г.0бщина Казанлък е собственик на;

Поземлен имот с обща площ от 275кв.м. с идентификатор 35167.504.736 по кадастралната карта и 
регистри на град Казанлък, одобрен със Заповед 18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 
ведно с построените върху него: сграда с идентификатор 35167.504.736.1 на два етажа, изба и таван 
със ЗП 102кв.м., предназначение: жилищна сграда -  еднофамилна, масивна конструкция, построена 
през 1927г. и следните самостоятелни обекти в сграда № 2, масивна конструкция, построена през 1997г. 
с адрес : гр. Казанлък, ул. „Христо Ботев” № 29,ет. 1: самостоятелен обект с идентификатор 
35167.504.736.2.2 със ЗП -  31кв.м., на едно ниво, предназначение: гараж в сграда; и самостоятелен 
обект с идентификатор 35167.504.736.2.3 със ЗП -  32 кв.м., на едно ниво, предназначение: гараж в 
сграда. Без самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.1, собственост на Петър Рахманлиев. 
Спрямо предходния доклад от март 2016г.. няма промяна във вещно правния режим на имота.

2.2. Описание на сградите
На имота е извършен външен оглед. Спрямо предходния доклад от март 2016г.. няма промяна в 
състоянието на имота. Имотът не се ползва.
Настоящият доклад е изготвен на основание описанието на състоянието на сградите в предходени 
оценителски доклади от 29.08.2013г.и 08.03.2016г. и предпоставка, че няма промяна в състоянието на 
имота:

> сграда с идентификатор 35167.504.736.1 на два етажа, изба и таван със ЗП 102кв.м.,
предназначение: жилищна сграда -  еднофамилна^монолитно изградена, ограждащи и разпределителни 
зидове изпълнени от малки плътни тухли. В хоризонтално отношение конструкцията е изпълнена от 
дървен гредоред, като пода е с дюшеме, а таваните в помещенията са каратава. Покривната конструкция 
е дървена с покритие от керемиди.
Сградата е на два етажа, сутерен и тавански етаж. Функционалното разпределение на етажите е 
следното: стьлбищна клетка, разпределителен коридор и три стаи.

> самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 със ЗП — 31кв.м., на едно ниво,
предназначение: гараж в сграда;

> самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3 със ЗП -  32 кв.м.;
> Земя -  Поземлен имот с обща площ от 275кв.м. с идентификатор 35167.504.736

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ОБЕКТА ПО МЕТОДА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА 
СТОЙНОСТ

3.1. Описание на метода
Методът на възстановителна стойност разчита на принципът на размяна и се базира на 

стойността на възпроивеждане на подобен (еквивалентен) модерен имот със сходни характеристики и 
същата употреба. Той се отнася до изчисленията на стойността на оценявания имот на базата на 
стойността на възпроизвеждане.

3.2. Оценка на сградите
Цената за един квадратен метър застроена площ е определена на база данни за цени на СМР 

публикувани в специализираното издание “Строителен надзор” и “Справочник за цените в 
строителството” за 2015 год., както и обобщени данни за строителната стойност на различните по



предназначението си видове сгради, като в цената на кв.м са включени всички разходи по проекта и 
надзора и офехтяването на сградата.

При определяне на строителната стойност е взето в предвид реалното състояние на 
конструкцията, степента на амортизация и икономическото изхабяване на сградите.

Площ 204,00 31,00 32,00
Строителна стойност на 1 кв.м. CMI 262 258 258
мазе 102,00 0,00 0,00
Обща стойност 66 800 лв. 8 000 лв. 8 300 лв.
Обща експлоатационна годност 80 80 80
Възраст към датата на оценката 91 21 21
Година на построяване 1927 1997 1997
Остатъчна експлоатационна годносз -11 59 59
Овехтяване % 50 %- приета 17 17
Овехтяване в лв. 33 400 лв. 1 500 лв. 1 500 лв.
икономическо офехтяване % 30% 5% 5%
икономическо офехтяване в лв 20 000 лв. 400 лв. 400 лв.
функционално изхабяване % 15% 0% 0%
функционално изхабяване лв. 10 020 лв. - лв. - лв.
[СТРОИТЕЛНА с т о й н о с т 13 400 лв. 6 900 лв. 7 200 лв.
стойност на сградите 27 500 лв.

3.3. Оценка на земята

Стойността на земята се определя по метода на пазарните аналози. Подбрани са обекти близки 
по местоположение и строителни характеристики на оценявания обект.

При определянена пазарната стойност се приема допускането, че получената на база офертни 
цени, осреднена стойност на 1 кв.м ще се намали с 20% при реализация на пазара на имотите.

След направените проучвания и събраната информация за пазара на недвижимите имотите в 
района на оценявания се формира пазарна стойност в диапазон от 120 - 210лв/кв.м.

В предвид на това, че сравнимите имоти са с различни параметри -  големина и местоположение, 
то за конкретния случай е прието 180лв/кв.м. с коректив от 0,80 за реализиране на пазара и намалена с 
коректив от 0,5 за реализирано застрояване. Прието: 72лв/кв.м.__________________ _________________
Осреднена пазарна стойност на 1 м2 72

Площ | . ■! 275
Сравнителна стойност на земята (лв.) 19 800лв

3.4. Обобщени резултати
Стойност на имота I * 47 300лв
сграда с идентификатор 35167.504.736.1 13 400лв
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 6 900 лв
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3 7 200 лв
Стойност на земята 19 800лв

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ОБЕКТА ПО МЕТОДА НА ПАЗАРНИТЕ АНАЛОЗИ 

4.1. Описание на метода
Методът на пазарните аналози има за цел определяне стойността на имота въз основа на цената на 
съпоставими обекти по обобщени показатели, отчитайки специфичните особености на конкретния 
обект. Процедурите на метода позволяват на базата на т. нар. пазарни множители да се достигне до 
оценка за пазарната стойност на оценявания обект, като се използва информацията за пазарната цена на 
еталонните имоти.



4.2. Оценка на имота
След извършени пазарни проучвания - продажби в района на оценявания имот, се налагат следните 
изводи: жилищни площи ( къща с двор и допълващо застрояване) в района се оферират за продажба в 
диапазона 350-560 лв/кв.м., самостоятелен гараж в диапазон 12 000 -  15 ОООлв/бр

ПРОДАВА ГАРАЖ
Продава Гараж в гр.Казанлък, обл. Стара Загора Цена: 12000 BGN | 
Цена/кв.м.: 600.00 BGN Квадратура: 20 кв.м. Тип строителство: Тухла 
МОНОЛИТЕН ГАРАЖ ДО ХИДРАВЛИКА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НЕЛИ ТЕРЗИЕВА! 
https://www.kazanlak.com/imoti-49669.html

12 000лв

Продава Гараж в гр.Казанлък, обл. Стара Загора
Цена: 12000 BGN | Цена/кв.м.: 666.67 BGN Квадратура: 18 кв.м.
Тип строителство: Масивно строителство Гараж на ул. Старозагорска 
https://www.kazanlak.com/imoti-40284.html

12 000лв.

Продава Гараж в гр.Казанлък, обл. Стара Загора 
Цена: 15000 BGN | Цена/кв.м.: 750.00 BGN Квадратура: 20 кв.м. Тип 

строителство: Тухла АГЕНЦИЯ ЗА НЕ ДВ. ИМОТИ ЕВРОПА 
ПРОДАВА монолитен гараж в района на поделението!!! 
https://www.kazanlak.com/imoti-31121 .html

15 000лв

> Гаражи: В предвид състоянието на сградата/монолитна, самостоятелна сграда с три гаражни 
клетки на нивото на терен/ и местоположението е приета стойност от 12 ОООлв/бр. сконтирана с 10% за 
реализация на пазара. Прието 10 800лв/бр.

ПРОДАВА КЪЩА:
Продава Къща в гр.Казанлък, обл. Стара Загора Цена: 85000 BGN | 
Цена/кв.м.: 566.67 BGN Квадратура: 150 кв.м. Етажи 2 
КОЖУХАРОВ ПРОДАВА: ТУХЛЕНА КЪЩА НА ЕТАЖ И 
ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ,МНОГО ТЪРСЕН 
КВАРТАЛ.НА ВСЕКИ ЕТАЖ ПО ТРИ СТАИ,ВЕСТИБЮЛ И 
БАНЯ С ТОАЛЕТНА.

566,67лв/кв.м.

Продава Къща в гр.Казанлък, обл. Стара Загора Цена: 69000 BGN 
| Цена/кв.м.: 530,76 BGN Квадратура: 130 кв.м. Тип 
строителство: Масивно строителство Къщата е сутеренен етаж и 
първи, по 65 кв.м. на етаж

530,76лв/кв.м.

Цена: 85000 BGN | Цена/кв.м.: 314.81 BGN Квадратура: 270 кв.м. 
Тип строителство: Старо строителство Етаж -  2. Изложение 
изток/запад Продавам къща в тиха улица над парк Розариум 314,81лв/кв.м.

>  Жилищна сграда: жилищна площ площ 2*102= 204м\

Обект на оценка е сграда строена през 1927г., през изминелете године се експлоатира с различно 
предназначение. Разработката за конкретния случай е направена в таблицата по - долу

https://www.kazanlak.com/imoti-49669.html
https://www.kazanlak.com/imoti-40284.html
https://www.kazanlak.com/imoti-31121


елемент на сравнение имот сравнение 1 сравнение 2 сравнение 3
площ 204 150 130 270
цена (лв/кв.м.) 566,67 530,76 314,81
вид аналог оферта оферта оферта
корекция в % -20% -20% -20%

локация Казанлък/широк
център Казанлък

Казанлък/широк
център

Казанлък/Розари
ум

корекция в % 0% 0% 0%
размер и форма 204 150 130 270
корекция в % -8% -10% 5%

състояние
не се
експлоатира/ за 
основен ремонт

по доро общо 
състояние

по доро общо 
състояние

по доро общо 
състояние

корекция в % -25% -25% -25%
корегирана цена 266,33 лв. 238,84 лв. 188,89 лв.
мнение в лв/кв.м. 231,35 лв.
Поземлен имот 35167.501.479 204
Пазарна стойност 47 200 лв.
стоййностга е закръглена

Обобщени резултати
Стойност на имота ? !
сграда с идентификатор 35167.504.736.1 
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3

68 800лв
47 200лв 
10 800лв 
10 800лв

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИКВИДНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА

5.2. Описание на метода
При метода на ликвидационната стойност се търси най-вероятната продажна цена при 

извършване на ускорена продажба на имота. Тази продажна цена зависи от времето за подготовка и 
осъществяване на ликвидацията — изготвяне на реклама, намиране на купувачи и осигуряване на 
нормални условия за конкуренция между тях.

При формиране на ликвидационната стойност се отчитат разходите по ликвидацията: 
административни, юридически, посреднически възнаграждения по сделката.

5.2. Оценка на обекта

Отчитайки горепосочените фактори, ликвидационна стойност на е определена на: 
80%

\  55 040 лв
37 760лв 
8 640 лв 
8 640 лв

ЛИКВИДНА СТОЙНОСТ
сграда с идентификатор 35167.504.736.1 
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.2 
самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.3

4 0



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА

Предложението за крайна пазарна стойност е показано в следващата таблица.
Към февр>ари 2018г. е определена на:

Стойност на имота |  |
сграда е идентификатор 35167.504.736.1 
самостоятелен обект е идентификатор 35167.504.736.2.2 
самостоятелен обект е идентификатор 35167.504.736.2.3

в това число земя: 19 800лв

68 800лв
47 200лв 
10 800лв 
10 800лв
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ' №1,042/622113. 62,907.

-̂ «/-«га/Я̂ глНа̂ гр.Ьа. БУЛСТАТ. 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-221806-10.05.2016 г.

Поземлен имот с идентификатор 35167.504.736

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора Заповед РД-18-88/26.11.2015 г.
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед щ  «
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК „р
Последно изменение със заповед: няма издадена_запоу^рт^котев № 29 
Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. Христо Ботев N-
Площ: 275 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т )

Номер по предходен план: 736, квартал: 201, парцел: VII 
Съседи: 35167.504.9066, 35167.504.37

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 32 том V per.
по вписванията Fp-Казанлък

1316 дело 866 от 23.02.2016г., издаден от Служба

Скица № 15-221806-10.05.2016 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-135186-03.05.2016 г.
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА
° 3' sta ЦАР СИ1̂ 0Н ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903 '
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НА СГРАДА
№ 15-221845-10.05.2016 г.

с идентификатор 35167.504.736.1 

По *СазанлъК| ° 6^- Казанлък, обл. Стара Загора

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН^ДИРЕКТ^Р^НАНАГКК8ГИСТРИ °ДОбрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г.

Адресна сградатаН:ТрСК ^ 3анлъТ пТТ100ДаДеу а заповед за изменение в КККР

Брой етажи; 2
Предназначение: Жилищна сграда. еднофамилна

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост 
Акт за частна общинска собственост № 
по вписванията гр.Казанлък

върху сградата
32 том V per. 1316 дело 866 от 23.02.2016г. издаден от Служба

Скица № 15-221845-10.05.2016 г. издадена въз основа
документ с входящ № 01-135186-09.05.2016 г.

mailto:stara.zagora@cadastre.bg
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР СТАРА ЗАГОРА ^
бооз, ул.-ц а р  с и м е о н  вел и ки- №1,042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СХЕМА № 15-221818-10.05.2016 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 35167.504.736.2.2
Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

на Ж ш Ж 3ДИРЕет0^нТАТОРеГИСТРИ' ОДОбРе"И СЪС 3аП° ввД РД-18-“ '26.11.2015 г.
^ о есДн1°имптяН гпИ̂ СЪС заповед: няма иЗДадена заповед за изменение в КККР Адрес на имота. гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. Христо Ботев № 29, ет 1
ЗбТбТбм’Т. п Т ЯТ ° беКТ Се Намира В Сфада № 2’ Разположена в поземлен имот с идентификатор
Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда
Брои нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: няма данни
Прилежащи части:...

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата- 
На същия етаж. 35167.504.736.2.1, 35167.504.736.2.3
Под обекта: няма 
Над обекта: няма

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 32 том V per. 1316 дело 866 от 23 02 2016г 
по вписванията гр.Казанлък ' ’’ издаден от Служба

Схема № 15-221818-10,05.2016 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-135186-09.05.2016 г.

mailto:AD@CADA3TRe.er
mailto:stara.zagora@cadastre.bg
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР СТАРА ЗАГОРА

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. Христо Ботев № 29, ет. 1
Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 
35167.504.736
Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда
Брой нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: няма данни
Прилежащи части:...

Ниво: 1 -----------------
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 35167.504.736.2.2
Под обекта: няма 
Над обекта: няма

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 32 том V per. 1316 дело 866 от 23.02.2016г„ издаден от Служба 
по вписванията гр.Казанлък

6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СХЕМА № 15-221830-10.05.2016 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 35167.504.736.2.3

Схема № 15-221830-10.05.2016 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-135186-09,05.2016 г.

mailto:stara.zagora@cadastre.bg


Приложение № 2 към чл.2,т.2 и чл.З

4£л> ■

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С Т В О  НА РЕГИ О Н АЛН ОТО  РАЗВИТИЕ И  БЛ АГОУ СТРО ЙСТВО  И
М ИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Ц И Н А : К А З А Н Л Ъ О Б Л А С Т :  СТАРА ЗАГОРА
.Ъ Р Ж Д А В А М :........Вписване по ЗС/ПВ 2 3 *02' 2918

/подпис и Ъч/т/ Дйд )*!» Служба по вписванията:

:Т  Н А  О Б Щ И Н А : 1
щ а  Г е о р г и е в а  Стоянова СЪДИЯ 1Ю ВПИСВАН И ЯТ1у-
/и м е ,п р е з и м е  и ф ам илия/ ..........................................................

а тгт, -кг 'у-ъ-ч /име,презиме и ф а м и л и Ж А х С Я ^  ' \ ( У \
А К Т  №  3 2 2 1  >&Д 

ЗА ЧА СТН А  О БЩ И Н СКА  С О БС ТВ ЕН О С Т / /  \ W ^  J*j£5t 
т ь р  1 / X  / ^ ^ аасвааеятау | у

Е- ... 3221_____________________________________________________ / /  / У  V t X ___
Г А  Н А  С Ъ С Т А В Я Н Е 10.2.2016 г. ^
А Н Н О  О С Н О В А Н И Е : Чл. 59, ал. 1 от ЗОС, Заповеди: № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК и 

№190/10.02.2016 г. на Кмета на община Казанлък

Д  И  О П И С А Н И Е  НА 
Т А :

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с обща площ 275 ( двеста седемдесет и пет кв.м,) 
с идентификатор 35167.504.736 (три пет едно шест седем точка пет нула 
четири точка седем три шест) по кадастрална карта и  регистри на град 
Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. н аИ Д  на АГКК. 
Трайно предназначение на територията: У рбанизирана. Начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване(до 10м), Ведно с построените върху него: 
С града с идентификатор 35167.504.736Л (три пет едно шест седем точка 
пет нула четири точка седем три шест точка едно) по КККР на град 
Казанлък. П родълж ава в  р. 11 "Забележ ки ''------ >

С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Е
М О Т А :

област Стара Загора, община Казанлък, ’ 
гр.(с.) гр.Казанлък ЕКАТТЕ: 35167

к в : 201 У П И : VII Заповед: №>570/2013

пл./ид. №: 35167.504.736 местност:
- Ж.К.: кад.р-н 504 ул: "ХРИСТО БОТЕВ"

бл: вх: ет: ап.№: №«: 29

ГИ Ц И  НА ИМОТА: им. 35167.504.37 и 35167.504.9066(ул.“Хр. Ботев“) За 35167.504.736.2.2: на 
етажа-35167.504.736.2.3,35167.504.736.2.1, под обекта и над обекта- няма; 
За 35167.504.736.2.3: на етажа-35167.504.736.2.2, под обекта и над обекга- 
няма.

>ЧНА ОЦЕНКА НА 
\  кгьм МОМЕНТА НА 
Ж Д А В А Н Е  НА АКТА:

68 584,60 лв.



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ няма

8. Н О М Е Р И ДАТА НА 
С Ъ С ТА ВЕН И  ПО-РАНО 
А К Т О В Е

АЧОС №1928/ 28.06.2013 г, вписан в CB-Казанлък с вх. per. №5036/ 
04.07.2013 г, акт №167, т. 5, н.д. 3102

9 .ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

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

10 . АКТОСЪСТАВИТЕЛ

О л га  Тенева Шикова, Гл.експерт ИУС . ......м.Л.......... /подпис/

И . ЗАБЕЛЕЖКИ '

П род ъ лж ен и е  от раздел 3 ”Вид и описание на имота":
н а  д в а  етажа, изба и таван, със застроена площ 102(сто и два)кв. м, предназначение: Ж илищ на 
с г р а д а —еднофамилна, масивна конструкция, построена 1927(хиляда деветстотин двадесет и седма)г; 
и  следните самостоятелни обекти в сграда №2(две), масивна конструкция, построена 1997(хиляда 
деветстотин деветдесет и седма) г., с адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Христо Ботев“ №29, ет. 1: 
С ам остоятелен  обект с идентификатор 35167.504.736.2.2(три пет едно шест седем точка пет нула 
ч ети р и  точка седем три шест точка две точка две) по КККР на град Казанлък, на един етаж, със 
застроен а площ 31,00(тридесет и един)кв. м, на едно ниво, предназначение: Гараж  в сграда; и '
С ам остоятелен  обект с идентификатор 35167.504.736.2.3(три пет едно шест седем точка пет нула 
ч ети р и  точка седем три шест точка две точка три) по КККР на град Казанлък, на един етаж, със 
застроена площ 32,00(тридесет и два)кв. м, на едно ниво, предназначение: Гараж  в сграда,
Б е з  самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.736.2.1, собственост на Петър Рахманлиев, 
съгласно  н.а. №121, т. II, д. 450/1999 г.
П о  Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №485/2000 г. и План за регулация, одобрен със 
З ап о вед  №570/2013 година на кмета, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VTI-736 в кв. 
201  гр . Казанлък. ,



ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ДИРЕКЦИЯ "МП"
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. АЛ. БАТЕНБЕРГ" No 4

Изх. № 7404040082 /  12.02.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ 2 ОТ 
Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3. ал. 2 о

Р1ли. ОБЩИНА КАЗАНЛЪ К
ЕИК по БУЛСТАТ 000817778 
Адрес за кореспонденция

УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА № 006, гр. КАЗАНЛЪК 6100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗМДТ 
Приложение № 2 към ЗМДТ

гр .КАЗАНЛЪК ул.ХРИСТО Б ^ Т ^ Г Ъ  (У ^^а д ^ст^пал ^ ^ 3 П° П ри ;;0ж ени - 2 от ЗМДТ за имот 6 10 i

Обект ппп ............... .. ' J :3 lfc l/-5 0 a .736.3 и представлявай
ДО на 

за обекта 
21 088,70

площ, мазе, таван, ид. части
Жилище

идентификатор: 35167.504.736.1 
Гараж ’

идентификатор: 35167.504.736.2 
Гараж ’

идентификатор: 35167.504.736.3 
Земя ’

идентификатор: 35167.504 736 
на имота;35167.504.736.1 - на 
сградата;35167.504.736 2
35167.504.736.3 '

Т Р И ^ т а Т и ^ я Ж Г ЕИЖ  с в д е м °лвЛ и оЛо°с
собственика е: 39187.00 лв. словом 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ СТО ОСЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ. И 00 С

кв.м кв.м 
102,00

кв.м
1/1

Jd
собственика 

21 088,70

31,00 : / i 6 450,30

32,00 .и 6 658,40

275,00 ■71 4 989,60

М

6 450,30 

6 658,40 

4 989,60

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404040082/19 по т о м
Казанлък. 2/12.02.2013 г., зз да послужи пред Община

достоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , а кту а л щ у и *, 12.02.2018 г.

Подпис: .... 
Издал: Димитрова

а


