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ЧРЕЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

ЖАЛБА

От СТОЙНО ВЕСЕЛИНОВ СТОЙНОВ в качеството си на едноличен 
търговец с фирма ЕТ СТОЙНО СТОЙНОВ ЕИК седалище и
адрес на управление гр.Казанлък _

СРЕЩУ : Решение №883 на Общински съвет Казанлък от 25Л0.2018 
год. прието с Протокол № 43 от проведено заседания на 25.10.2018 г.

Правно основание чл. 45 ал.З от ЗМСМА чл. 145-147 от АПК

УВАЖАЕМА ГОСПО/ЖО/ДИН СЪДИЯ,

Обжалвам в срок , приетото е Протокол № 43 на ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Решение № 883 от 25.10.2018 г. ,в частта му, с 
която е утвърден анализ на правното състояние , утвърдена е пазарна 
оценка и е взето решение за продажба чрез провеждане на публичен търг 
с явно наддаване на ЧАСТ от сграда с идент. 35167.504.637.3 с 
административен адрес гр.Казанлък , площад „Севтополис” конкретно 
за СОС е идентификатор 35167.504.637.3.6 по КККР, като считам 
решението за незаконосъобразно и Ви моля, след като обсъдите 
доводите ми и приложените към жалбата писмени доказателства да 
постановите съдебно решение , с което да отмените цитираното 
решение на Общински съвет Казанлък в обжалваната му от мен част .

Налице е правен интерес съгласно разпоредбата на чл.147 от АПК 
за обжалване на Решение № 883 на ОбС Казанлък пред Вас , защото с него 
се засяга моето право на собственост и се нарушават мои законни 
интереси , а именно да осъществявам търговска дейност в собствен 
търговски обект .

Решението на Общинския съвет, предмет на жалбата е индивидуален 
административен акт, който подлежи на оспорване пред съответния 
административен съд на основание чл.45 ал.З от ЗМСМА То се отнася до



конкретен имот, с който общинският съвет, в качеството си на орган на 
местното самоуправление, упражняващ правото на собственост на 
общината, се е разпоредил, КАТО Е ПРИЕЛ че са налице основанията за 
провеждане на продажбата на имота чрез публичен търг съгласно 
разпоредбата на чл.32 АЛ.З Т.1 от ЗПСПК, утвърждавайки /приемайки/ 
изготвеният от Община Казанлък правен анализ и информационен 
меморандум, в който за притежаваният от мен недвижим имот 
представляващ СОС с идентификатор 35167.504.637.3.2 НЕ Е 
ОТРАЗЕНО ПРИДОБИТО от мен ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 
ВЪРХУ ИДЕАЛНИТЕ ЧАСТИ ОТ СГРАДА с идентификатор 
35167.504.637.3. и идеалните ми части от правото на строеж върху 
терена с площ от 843 кв.м. -имот пл.№ 634 в кв..203 част от УПИ II 
в кв.203

В качеството ми на едноличен търговец с фирма ЕТ СТОЙНО 
СТОЙНОВ закупих от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК с договор за 
продажба №33 от 14.02.2003 г. -  търговски обект МАГАЗИН ЗА РИБА - 
с адрес гр.Казанлък площад Севтополис № 11 ет.1 със застроена площ от 
43 кв.м. представляващ обособена част от масивна сграда - етажна 
собственост с обща застроена площ от 590.52 кв.м. построена в имот 
пл.№ 634 в кв..203 с при граници на имота : от север бул.”23-ти 
Пехотен Шипченски полк” от юг им.пл.№635- „Хали” от запад им. пл.№ 
633 от изток им. пл.№637 ВЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ 
ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА 
СТРОЕЖ ВЪРХУ ТЕРЕНА, който имот след влизане в сила на КККР - 
е идентичен със СОС с идентификатор 35167.504.637.3.2. . Договорът 
е вписан в АгВ служба Казанлък с вх.рег.№ 613 от 27.02.2003 год. том 
II акт№ 4

В обжалваното от мен решение е приета за продажба на ЧАСТ от 
сграда с идент. 35167.504.637.3 включваща и СОС с идентификатор 
35167.504.637.3.6 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем точка 
петстотин и четири точка шестстотин тридесет и седем точка три 
точка шест / . В СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6 е включен 
проход с площ от 106 кв.м., чрез който проход се осъществява 
достъпът ми до притежаваният от мен МАГАЗИН 3А РИБА Този 
проход , както и стълбищната клетка със ЗП от 22 кв.м. 
представляват обща част , обслужваща самостоятелните обекти в 
сграда с идентификатор 35167.504.637.3 При закупуване на магазина с 
договор -№33 от14.02.2003 г. ,аз съм придобил и съответни ид..ч. от 
общите части на сградата и от правото на строеж върху терена . Общи 
части спрямо всички СОС са прохода и стълбищната клетка 

В чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността примерно (а не изчерпателно) 
се изброяват кои части на сграда в режим на етажна собственост 
представляват общи части, а във втората част на нормата е дадена обща



дефиниция, от която следва да се прави анализ, когато се преценява коя 
вещ има характеристиката на обща част на сградата. Обща част е всичко, 
което по естеството си или по предназначението си служи за общо 
ползване. Съгласно съдебната практика при определяне дали даден 
елемент от сграда в режим на етажна собственост е със статут на обща част 
или не е и може да се притежава в индивидуална собственост, следва да се 
има предвид неговото предназначение да служи за задоволяване на общи 
нужди на етажните собственици с оглед на строителните книжа при 
построяване на сградата или след извършено преустройство /в т. смисъл 
Тълкувателно решение №34/15.08.1983 г. на ВС, ОСГК - при възникнала етажна 
собственост общо на всички собственици са: дворът.основите, външните стени, 
вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, 
колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите.стените 
между таванските и избените помещения на отделните 
собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи 
тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и 
централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и 
всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване. / 
БЕЗСПОРНО проходът и стълбищната клетка , чрез който се 
осъществява достъп до обекта ми и до останалите СОС е ОБЩА 
ЧАСТ , която не следва да се притежава в индивидуална собственост , за 
това и аз притежавам само съответната ид.част .Това обстоятелство не е 
видно от правният анализ и информационния меморандум, приет с 
обжалваното решение и нещо по-вече от него става ясно , че ТЕЗИ ОБЩИ 
ЧАСТИ СЕ ПРЕДЛАГАТ да станат индивидуална собственост с 
приемането на решението за продажбата им С реализиране на 
продажбата им аз ще бъда лишен от достъп до обекта си , както и от 
достъп до покривната част на сградата осигуряван от стълбищната 
площадка .Това е видно от схема №15-351537- 24,07.2017 г. , която е 
приложена към доклада на Кмета на Община Казанлък обосноваващо 
взетото от ОС Казанлък решение Обособяването на прохода и 
стълбищната площадка в СОС без съгласието ми и без архитектурен 
проект не променя статута им на обща част, която не може да бъде предмет 
на прехвърлителна сделка

УВАЖАЕМА ГОСПО/ЖО/ДИН СЪДИЯ ,

С оглед на изложеното Ви моля, да постановите съдебен акт , с 
който да отмените РЕШЕНИЕ №883 на Общински съвет Казанлък 
взето с протокол № 43 в частта му, с която е утвърден анализ на 
правното състояние , утвърдена е пазарна оценка и е взето решение 
за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно надаване на 
ЧАСТ от сграда с идент. 35167.504.637.3 с административен адрес



гр.Казанлък , площад „Севтополис” конкретно за СОС 
идентификатор 35167.504.637.3.6 по КККР , като незаконосъобразно

ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ
Моля, да допуснете и приемете следните документи , доказващи 
правният ми интерес от обжалване на Решение № 883
1 .Заверено копие на договор за продажба на разсрочено плащане на 

общински нежилищен имот по реда на чл.35 от ЗППДОП № 33 от 
14.02.2003 г.вписан в АгВ вх.per.№613 от 27.02.2003 г. том II акт№4
2.3аверено копие от констативен нотариален кат №116 том VI 
рег.№ 10030 д 116/2008 г на Нотариус Росица Буркова рег.№97 е район на 
действие PC Казанлък вписан в АгВ вх.рег.№9227 от 30.12.2008 г.акт26 
том 22 д.5357

3. Копие на Кадастрална карта е данни от КРНИ на СОС е идентификатор 
35167.504.637.2

4. Копие на схема №15-351537- 24.07.2017 г за СОС 35167.504.637.3.6
Моля , да задължите ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК да 

представи РЕШЕНИЕ № 883 от 25.10.2018 г. прието с Протокол № 43 
от проведено заседание на 25.10.2018 г. и цялата преписка по 
обжалваният акт

ПРИЛОЖЕНИЕ : Жалбата в два еднообразни екземпляра с писмените 
доказателства посочени -по горе

С УВАЖЕНИЕ



Д О Г О В О РД О Г О В О Р  -

No Ш 1 г.
’за продажба с разсрочено плащане на общински нежилищен имот 

по реда на чл. 35 от ЗППДОП I

У
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Днес, ЛУ.Ш.-.. 2003 г., в гр. Казанлък между:

ОБЩ ИНСКИ СЪ ВЕТ • КАЗАНЛЪК, чрез Кмета на Община Казанлък - СТЕФАН ХРИСТОВ 
ДЕРВИШЕВ, ЕГН , надлежно упълномощен с Решение No 451 от 19.12.2002 г. на Общински
съвет - Казанлък, като орган по чл. 3, ал. 1, т. 4 от ЗППДОП от една страна и

ЕТ “СТОЙНО СТО ЙНО В”, ГР. КАЗАНЛЪК, per. по ф.д 4223/1991 г. на Окръжен съд гр.Стара 
Загора със седалище и адрес на управление го. Казанлък, ул. представляван от
Стойно Веселинов Стойнов, л.к. No изд. на г. от МВР гр. Ст, Загора, ЕГН

, наричан по-нататък "КУПУВАЧ”, от друга страна,
на основание чл. 35, ал. 1, т. 2, и чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗППДОП /отм./ във връзка с § 17 ЗПСК, 
предложение на Купувача с вх. No 94-С-117 от 07.04.1995 г., решение на Старозагорски окръжен съд от 
29.03.2002 г. по гр. дело 1659/1995 г. и Решения No No 376 и 450 от 2002 г. на ОбС-Казанлък, се 
сключи настоящия договор за покупко-продажба на следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ приема да закупи при условията на този договор, 
общински обект Магазин за риба, пл. “Севтополис’ No 11, гр. Казанлък, със застроена плош, от 43 
/четиридесет и три/ кв.м., представляващ обособена част от масивна сграда -  етажна собственост, с 
обща застроена площ 590.52 /петстотин и деветдесет точка петдесет и два/ кв.м., построена в УПИ 
/урегулиран поземлен имот/ No 634 /шестстотин тридесет и четири/ в кв. 203 /двеста и три/ по плана 
на гр. Казанлък, с площ на имота 843 /осемстотин четиридесет и три/ кв.м., при граници на имота: от 
север - бул. “23 Пехотен шипченски полк”, от юг -  им. пл. No 635 -  Хали, огзапад - им. пл. No 633, от 
изток -  им. nn. No 63?, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж върху терена;
Чл. 2. КУПУВАЧЪТ купува от ПРОДАВАЧА недвижимия имот по чл. 1 при условията на разсрочено 
плащане по цената, определена от приватизационната оценка, посочена в чл. 3 на настоящия договор.

ЦЕНА, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Цената на недвижимия имот, описан в чл. 1 на настоящия договор, определена с Решение 
No 450/19.12.2002 г. на Общински съвет - Казанлък е 22 800 (двадесет и две хиляди и осемстотин) лв. 
Чл. 4. При подписване’'на настоящия договор КУПУВАЧЪТ е длъжен да плати на ПРОДАВАЧА по 

;банкова сметка No , БИН , код при Общинска банка клон Пловдив,
.офис Казанлък, началната вноска от 6 64U / шест хиляди осемстотин и четиридесет/ лв., равна на 30% 
от цената на недвижимия имот по чл. 3 от настоящия договор. Плащането се доказва с представяне на 
ПРОДАВАЧА на банково извлечение към платежно нареждане за извършване на плащането.
Чл. 5. Остатъкът от сумата, а именно 15 960 /петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет/ лв. се 
изплаща от КУПУВАЧА чрез периодични вноски по горепосочената сметка в срок до пет години от 
датата на сключване на. договора, съобразно приложената схема на плащанията /погасителен план/, 

редставляваща неразделана част от-този договор /Приложение No 1/.
6. (1) Своевременноста на плащанията се доказва с представяне на банково извлечение към 

тежнр нареждане в счетоводството при Община Казанлък;
.е с непарични платежни средства по този договор не се допуска.



Чл. 7. Стойността на неизплатената част се увеличава ежегодно до 31 март чрез олихвяване с 50 на 
сто от основния лихвен процент за съответния период на предходната година.
Чл. 8. КУПУВАЧЪТ може да заплати всяка от уговорените вноски или цялата разсрочена част от 
цената предсрочно.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 9. (1) Правото на собственост върху обекта по чл. 1 преминава върху КУПУВАЧА от момента на 
сключване на този договор.

(2) От този момент върху КУПУВАЧА преминават и рискът от случайно погиване или 
повреждане на обекта, предмет на този договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУДУВАЧА

Чл. 10. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
1. да плаща своевременно периодичните вноски според приложената към този договор схема

на плащанията /Приложение No-1/; ■
2. да осъществява ползването на имота с грижата на добър стопанин; :
3. да застрахова за своя сметка имота от рискове, за които обикновено се застрахова такъв вид 

имущество. Това следва да стане в седемдневен срок от сключване на този договор, ако имота е бил 
застрахован - от деня на изтичане на застраховката. Копие от застрахователния договор се 
предоставя на ПРОДАВАЧА в тридневен срок от сключването му;

4. да поддържа имота в изправност и да взема предписаните предпазни мерки от
противопожарните, технически и други служби и органи;

5. да съобщава на ПРОДАВАЧА писмено за повреди и посегателства върху имота, както и за
настъпване на застрахователно събитие.
Чл. 11. КУПУВАЧЪТ има право:

1. да получи имота в състоянието, в което се е намирал по време на подписване на договора;
2. да бъде въведен във владение от ПРОДАВАЧА в седемдневен срок от подписване на 

настоящия договор, като за целта страните подписват приемателно-предавателе^.Протокол.
Чл. 12. КУПУВАЧЪТнямаправо:

1. да продава имота в продължение на пет години от изплащането му; :
2. да използва имота за обезпечение на вземания в полза на трети лица до окончателното му

изплащане. 1
Чл. 13. КУПУВАЧЪТ заявява, че не е изкупувал други предприятия или друго имущество по реда на
чл. 35 от ЗППДОП и че е български гражданин с постоянно местожителство в страната.
Чл. 14. Всички местни данъци и такси във връзка със собствеността и ползването на имота след 
подписване на този договор се дължат от КУПУВАЧА. .

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл. 15. За обезпечаване на неиздължената част от вземането си по този договор, ПРОДАВАЧЪТ, на 
основание чл. 39, ал. 2 от ЗППДОП’ вписва в своя полза законна ипотека върху недвижимия имот, 
подробно описан в чл. 1 на този договор.

ОТГОВОРНОСТ НА КУПУВАЧА '

Чл. 16. В случай на забава от страна на КУПУВАЧА при изплащане периодична вноска съобразно 
схемата, приложена към договора, той дължи неустойка в размер на 0,1 на сто отдължимата сума за
всеки просрочен ден.



ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 17. (1) ПРОДАВАЧЪТ отговаря, ако трети лица имат право на собственост или други права по 
отношение на недвижимия имот, предмет на настоящия договор, които могат да противопоставят на
КУПУВАЧА, освен ако КУПУВАЧЪТ е знаел това.

(2) Ако продаденият недвижим имот принадлежи изцяло на трето лице, КУПУВАЧЪТ може да 
развали продажбата по реда на чл. 87 от ЗЗД. В този случай ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да върне на 
КУПУВАЧА платената част от цената, заедно със законната лихва от плащането до връщане на имота 
на третото лице. Продавачът отговаря и за вредите от неизпълнение на задължението.

. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Договорът влиза в сила от момента на подписването му.
Чл. 19. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 
законодателство и Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
Чл. 20. Страните ще решават всички възникнали спорове при изпълнение на настоящия договор по 
взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по съдебен път.
Чл. 21. Страните ще разменят помежду си всички съобщения, свързани с изпълнение на настоящия 
договор, в писмена форма.

Съгласно § 12 ЗППДОП при прехвърлянето на собствеността върху описания в чл. 1 от
договора недвижим имот не се изисква нотариална форма.

Настоящият договор се изготви в четири еднообразни екземпляра -  един за купувача, дава за 
продавача и един за Службата по вписванията при PC Казанлък.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение No 1 - Схема на плащанията /Погасителен план/.

ПРОДАВАЧ: •. ‘ ■ 1

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК:.......
/Ст. Д^рвишев /

\

КУПУВАЧ:

/Е Т" Стойно Стойнов”/



Нотариална такса по ЗНот. 
Удостоверяван

ен интерес:
.й....................лв.

Пропорц. такса:.........................лв.
Обикн. такса:.............................лв.
Доп. Такса:.................................
лв.
Всичко:.......................................лв.
Сметка №...................................... г.
Кв. № ....................................от . г.

Вписване по ЗС/ПВ 
Служба по в п и с в а щ .  ш

Вх.рег.№..Ж#.Т о т ......................... г.
Акт №с&(р.....'том.Jbb.дело №..5v?Sr.
Партидна книга: том........
Такса за вписване по ЗДТ: t n
......................................... .. ̂  дв.
Кв. № .............от

С Ъ Д И Я  П О  В П И С В
Б

и ьдил ни вити

НОТАРИАЛЕН АКТ
За КОНСТАТИРАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ 
ИМОТ .
№ ....№£(2... том ......Y.L. per. № .ДО]С12Ю.дело № ..i.V .f? .. о т ..........2008:г.

Днес 29.12.2008г/ двадесет и девети декември две хиляди и 
осма година / аз ,Росица Буркова, Нотариус с район на действие района 
на Казанлъшки Районен Съд , вписана в регистъра на Нотариалната 
камара гр. София с per. № 097, в кантората си в гр. Казанлък ,след като 
се запознах е писменните доказателства представени от Стойно 
Веселинов Стойнов ЕГН действащ като Едноличен търговец
“Стойно Стойнов “ седалище и адрес на управление гр.Казанлък

с Булстат ,на основание чл. 587 ал.1 от
ГПК съставих настоящия нотариален акт ,с който признавам Едноличен 
търговец с фирма “Стойно Стойнов “ със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък вписан с реш. по ф.д.
№ 4223/1991 г на Окръжен съд гр. Ст. Загора Булстат № 
представляван от Стойно Веселинов Стойнов ЕГН с л.к.
№ изд. от МВР гр. Ст.Загора на за собстветник
на следния недвижим имот : Търговски обект “ Магазин за риба “ 
находящ . се в град Казанлък с административен адрес площад 
Севтополис № 11, със застроена площ от 43 кв.м. / четиридесет и три 
квадратни метра / , представляващ част от масивна сграда -  етажна 
собственост с обща застроена площ от 590,52 кв.м. / петстотин и 
деветдесет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра /, построена в



/ урегулиран поземлен имот втори /отреден за жилищно строителство, 
хали и КОО , в кв. 2 0 3  / двеста и три / кад. район 50 4  / петстотин 
ичетири / по плана на гр. Казанлък обл. Старозагорска с площ на 
имота от 843 кв.м. /осемстотин че] ггиридесет и три квадратни метра / 
при граници на имота : от север -  бул. 23-ти пехотен шипченски полк , от 
юг -  им. пл. № 635 -  хали , от запад -  им. пл. № 633, от изток -  им. пл. № 
637 , ведно с принадлежащите към магазина идеални части от общите 
части на цялата масивна сграда и съответните идеални части от правото 
на строеж върху площта на имота ,като магазина е с вход от към бул.”23-
ти пехотен шипченски полк “ .--------------------------------------------------------
-------------;—Данъчната оценка на недвижимия имот е 18 797,50 лв /осем
надесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/
— „;--------След като се уверих , че собственика е придобил
собствеността върху недвижимия имот на основание договор за продажба 
на общински нежилищен имот по реда на чл. 35 от ЗППДОП , съставих 
настоящия нотариален акт . Акта се изготви с препис за собственика и
за службата по вписванията град Казанлък.-------------------------------------
----------------При съставянето на акта се представиха следните
документи удостоверяващи правото на собственост и спазването на 
законовите изисквания----------------------------------------------------------------
1. Договор № 33 от 14.02.2003г за продажба с разсрочено плащане на
общински нежилищен имот по реда на чл.35 от ЗППДОП , вписан 
вх.рег.№ 613 от 27.02.2003i № 4 i II -----------------------------------------------
2. Скица № 1061 от 20.08.2004г , заверена на 20.12.2008г на Община град
Казанлък---------------------------- ------------------------------------------- -----------
3. Удостоверение за дан. оценка на имота № 6528 от 22.12.2008г издадено
от Община Казанлък отдел Местни данъци и такси---------------------------
4. Вносна бележка за такса за вписване--------------------------------------------
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр.Стара Загора

КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА С ДАННИ ОТ КРНИ
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. / 26.11.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изм енение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на имота: гр. Казанлък, п.к. 6 100 , пл. Севтополис №  11, ет. 1
Самостоятелният обект се намира в сграда №  3, разположена в поземлен имот с идентиф икатор  
3 5 1 6 7 .5 0 4 .6 3 7  н
П редназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност
Брой нива на обекта: 1
Посочена в документа площ: 43.00 кв.м
Прилежащ и части: ...

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 3 5 1 6 7 .5 0 4 .6 3 7 .3 .1 , 3 5 1 6 7 .5 0 4 .6 3 7 .3 .6
Под обекта: няма 
Над обекта: няма

площ чо кв.м. от правото на собственост
Нотариален акт №  26  том 22  per. 9 22 7  дело 5 357  от 30 .12 .2008г., издаден от С Л У Ж Б А  ПО  
В П И С В А Н И Я ТА

Носители на други вещни права: 
няма данни

с идентиф икатор 3 5 1 6 7 .5 0 4 .6 3 7 .3 .2

Стар идентиф икатор: няма

Собственици:
1. ЕТ "СТО Й НО  с т о й н о в

3 ая в ка :4 9 4 5 8 1 -3 1 .10.2018  
Актуално къ м:31.10.2018г.
О тпечатана на:31 .10 .2018г. - 09:39:04

Издател: АГКК
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ
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И КАДАСТЪР - ГР СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СХЕМА № 15-351537-24.07.2017 г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

с идентификатор 3 5167 .504 .637 .3 .6  

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 
/V jpec  на имота: гр. Казанлък, п.к. 6100, пл. Севтополис №  11, ет. 1
Самостоятелният обект се намира в сграда №  3, разположена в поземлен имот с идентификатор  
35167.504 .637
Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда
Брой нива на обекта: 2
Посочена в документа площ: 178.00 кв.м
Прилежащ и части: ...

Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 35167 .50 4 .6 37 .3 .3 , 35167 .504 .637 .3 .2 , 
35167.50 4 .6 37 .3 .1 , 3 5167 .504 .637 .3 .4
Под обекта: няма
Над обекта: 3 51 67 .504 .637 .3 .3
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