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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. Определяне на пазарна цена при разпореждане е имот, частна общинска собственост 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

Моля по внесения от мен доклад Общинския съвет да се произнесе на следващо заседание. 
МОТИВИ: В Общинска администрация е постъпило заявление е вх. №.94-8-2658-2/ 15.11.2018 г. 
от Виктория Георгиева Георгиева за закупуване на земя - частна общинска собственост, в 
качеството й на сооственик на построената върху нея жилищна сграда. Заявителката е собственик 
на сграда, построена в урегулиран поземлен имот VIII-52 в кв. 1 град Крън, по ПУП одобрен със 
Заповед № 109/ 11.05.1981 г, съгласно нотариален акт н. а. 200, т. 9, д. 1923/ 2017 г, вх. №2719 от 
26.04.2017 г. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1373 от
21.06.2012 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък дв. вх. per. №4077/
09.07.2012 г, акт 116, т. 13, н. д. 2646, п. 44155.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 
от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. 
Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 4 902,00 лева, съгласно удостоверение 
за ДО №7404044286/ 21.11.2018 г на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 13 800 
лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо 
Общински съвет -  Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот, поради което 
предлагам следния 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общински съвет - Казанлък на основание чл. 21, ат. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет-Казанлък 
РЕШИ :

1. Определя пазарна цена от 13 800(тринадесет хиляди и осеметотин)лева, без ДДС, за 
продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху 
нея сграда: Урегулиран поземлен имот УШ-52(осми за петдесет и две) в кв. 1(първи), по 
Подрооен устройствен план на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със 
заповед № 109/ 11.05.1981 г, с площ 1140(хиляда сто и четиридесет) кв. м, адм. адрес: гр. Крън, 
ул.“Борис Митев" №31, при граници: север -  УПИ VI-55, изток и юг -  улици запад -  УПИ X- 
1256.
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2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Виктория Георгиева 
Георгиева, ЕГНххххххххххх, за продажбата на общинския имот по т. 1 от настоящото решение. 
Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на 
заявителя - Вцктория Георгиева Георгиева.

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

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, 
изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Администр. съд -  Cm. Загора. 
АДРЕСАТИ НА АКТА. Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък,
Виктория Георгиева, град Казанлък,
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

Приложения:
1. Копие от заявление вх. №94-В-2658-2/ 15.11.2018 г, н.а. 200, т. 9, вх. №2719 /26.04.2017 г.
2. Копие от скица №1227/ 01.11.2018 г;
3. Копие от АЧОС №1373/21.06.2012 г
4. Копие от пазарна оценка наш вх.№ 94-8-2658-2*2/ 28.11.2018 г;
5. Копие от удостоверение на дирекция МП.

Предоставям Ви доклада и в електронен вид.

ГАЛИНА СТОЯ
Кмет на Община

С уважение,

Съгласували: 
Сергей Тончев, Н 
Здравко Балевски

Изготвил: Олга И
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ДОКЛАД

П А З А Р Н А  О Ц Е Н К А
на

Урегулиран поземлен имот VIII-52 в кв. 1, 
гр. Крън, ул.“Борис Митев“ №31 

община Казанлък

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ 13 800лв
" (ШРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН ЛЕВА)

28.11.2018 г. 
инж. Боряна Мънева



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Независим оценител недвижими имоти
инж. Боряна Веселинова Мънева

1.1. Описание на заданието
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на: Урегулиран поземлен имот VIII-52 в; 
кв. 1 по Подробен устройствен план на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора одобрен

Z — 1  УПИ V , У ? ' Г> '  ПЛ0Щ 1140 К°- адм' ^  КР“ . М и й -  й Г п р играници, север -  УПИ VI-55, изток и юг -  улици, запад -  УПИ Х-1256, без построените върху него 
№2Л 9 от^ГоТгОП г Я ВИКТ°РИЯ Ге°Ргиева Георгиева, съгласно н. а. 200, т. 9, д. 1923/ 2017 г, вх.

Възложител: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
Договор No Д 06 -233/26.1 1.2018г.
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева
Цел на оценката: продажба на земята на собственика на законно построената върху нея сграда - 
Виктория 1 еоргиева Георгиева, по заявление №.94-В-2658-2/ 15.11.2018 г.

Използвана методика при изготвяне на оценката:

• Метод на пазарните сравнения

Дата на изготвяне на оценката: 28.1 1.2018г.

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.

този доклад10Т° ВЪЗНаГраждение от изпълнителя не е свързано по никакъв начин с оценката, дадена в

• Изходната информация относно оценявания обект е предоставена от Възложителя - 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.

на
Приемам предоставената ми информация за конфиденциална. За информация, която би повлияла 

стойността на обекта, но не е предоставена, оценителят 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- ’ 
^  АЧОС № 1373 от 21.06.2012г.; '
S  Скица № 1227/1.11.2018г.;
^  ИнФ°Рмация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания обект; 

Досегашен опит и наличната база данни на оценителя;

II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

2.1. Местоположение:

Обект на оценка е: дворно място съставляващо Урегулиран поземлен имот VIII-52 в кв. 1 по 
плана на гр. Крън, без построените в него сгради.
Имотът се намира северозападно от центъра на града и ОУ Свети Климент Охридски.

Парцелът е ъглов, по южна регулация граничи с ул. „Стара планина”, а по източна -  ул. Борис Митев 
1 еренът е равнинен. Транспортната достъпност до имота е добра.
Локалната инженерна техническа и пътна инфраструктура е частично изградена.
Жилищната сграда е свободно ситурана в източната част на дворното място.



Независим оценител недвижими имоти
инж, Боряна Веселинова Мънева

К арасто й ков

ikoGka

Чирпанска

се. СВ. Кирил и М егподийМазалагп

оу ■;.
С$. Климент 
К  Охридски

2.2. Правен статут
S  Съгласно: АЧОС № 1373 от 21.06.2012г.

Урегулиран поземлен имот VIII-52 в k b . 1 по Подробен устройствен план на град Крън, община 
Казанлък, област Стара Загора, одобрен със заповед № 109/ 11.05.1981 г, е площ 1140 кв. м, адм. 
адрес: гр. Крън, ул.“Борис Митев“ №31 

е собственост на Община Казанлък

У Съгласно Нотариален акт № 200, т. 9, д. 1923/ 2017 г, вх. №2719 от 26.04.2017 г. , сградите 
върху парцела са собственост на Виктория Георгиева Георгиева

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ИМОТА ПО МЕТОДА НА ПАЗАРНИТЕ АНАЛОЗИ

2.3. 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 нат. нар. пазарни множители да се 
достигне до оценка за пазарната стойност на оценявания обект, като се използва информацията за 
пазарната цена на еталонните имоти.

2.4. Оценка на имота

За сравнения са ползвани офертни предложения за земя в строителните граници. Получените 
стойности са редуцирани със съответни корекционни коефициенти, изразяващи различията в 
големина, местоположение, степен на изграденост на инфраструктурата и предвиденото застрояване

Парцел, 800кв.м. (продава), гр. Крън, общ. Казанлък 22 000 BGN 
сравнение: 1 (27,5BGN /m2) Продава се Дворно място в град Крън близко до центъра.

Готово за строеш вода ток Площ 800кв.м. http://land.homes.bg

Продава ПАРЦЕЛ, област Стара Загора, Енина, Цена 20 000 BGN | 
Цена/кв.м.: 30,77 BGN. УПИ. Ток. Вода. Квадратура: 650 кв.м. 

сравнение: 2 АГЕНЦИЯ САЛАБАШЕВ ПРОДАВА: ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ
650кв.м. kazanlak.com ______________________ _____________

http://land.homes.bg


Независим оценител недвижими имоти
инж, Боряна Веселинова Мънева

Парцел, 700кв.м. (продава), гр. Крън, общ. Казанлък Цена: 15 000 BGN |
. - Цена/кв.м.: 21,73 BGN Квадратура: 700 кв.м. Дворно място е овощни сравнение!J дръвчета, сонда за поливане, водопровод, партиди за ток и вода, на много 

________________ хубаво място в близост до центъра, www.kazanlak.com__________________

елемент на сравнение ИМОТ сравнение 1 сравнение 2 сравнение 3
площ 1140 800 650 700
цена (лв/кв.м.) 27,50 30,77 21,73
вид аналог оферта оферта оферта
корекция в % -15% -15% -15%

локация Крън Крън, център с. Енина / вилна 
зона Крън

корекция в % 0% -5% 0%
размер и форма 1140 800 650 700
корекция в % -5% -8% -7%

инфраструктура ЕЛ/ВК/
асфалтиран път

ЕЛ/ВК/
асфалтиран път

ЕЛ/ВК/
асфалтиран път

ЕЛ/ВК/
асфалтиран път, 
сонда

корекция в % 0% 0% -3%

друго

парцел с
реализирано
застрояване
/опс

парцел за 
строителство

парцел за 
строителство

парцел за 
строителство

корекция в % -40% -40% -40%
корегирана цена 13,2 лв. 13,3 лв. 9,9 лв.
осреднена стойност - мнение в 
лв/кв.м. 12 лв.

ПАЗАРН А СТОЙ НОСТ
площ ПС

Урегулиран поземлен имот VIII-52 в кв. 1 , гр. Крън 1 140 13 800 лв.

IV. ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е ЗА КРАЙНАТА ОЦЕНКА
Препоръчителната пазарна стойност на: Урегулиран поземлен имот VIII-52 в кв. 1 по Подробен 
устройствен план на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със заповед № 109/ 
11.05.1981 г, е площ 1140 кв. м, адм. адрес: гр. Крън, ул.“Борис Митев“ №31

без построените в него сгради, построени при условията на отстъпено право на строеж.

към Н О ЕМ ВРИ  2018г., е определена на:

I /

Изготвил оценката:

http://www.kazanlak.com


ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

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

Изх. № 7404044286 / 21.11.2018 г,
У Д О С Т О В Е РЕ Н И Е ЗА  Д А Н Ъ Ч Н А  О Ц Е Н К А  ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2 КЪМ ЗМ ДТ

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

О БЩ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

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 6140 
гр.КРЪН , кадастрален номер 52 от 1974 квартал 1, УПИ парцел VII-52 одобрен през 1981 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 1 140,00 1/1 4 902,00 4 902,00
идентификатор: ...............

данъчната оценка на гореописания имот е: 4902.00 лв. словом
ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ДВА ЛВ. И 00 СТ.

за собственика е: 4902.00 лв. словом
ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ДВА ЛВ. И 00 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404044286/21.11.2018 г ., за да послужи пред Община 
Казанлък.
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , а

Подпис: .... 
Издал:

ктуаянц към 21.11.2018 г.

Ч
т Ч ,

Евг^ГГшгбълчева Димитрова



ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ТРАНСПОРТ

СКИЦА № . . . . . .  М .....

Урегулиран (неурегулиран) поземлртишот. Ш Ж ... ,кв....tf...... кад.район. .гр/с/...
Площ подействащия ПУП....£.%.х£ъ.............м .......
По действащ ПУП, одобрен със заповед № D.Р ЗЛ.0,-. М прет 
Кадастрален план одобрен със заповед №

[ заповед №.

Собственици: v\. Д  с  Г О Л  А  \Д "  w
1£>. к т .  . а р м  А . Г^с?. p .r .v \  £ .s?  д .. \ .е о .р .г м  с  $  А> к. за собств
2..^.—............у........................................................................ . с док. за собств
ъ ш Ш .~ М Б .Ш \Ь Х к А ....VN A3.AH.ATk>..i<v сдок. за собств

ЗАБЕЛЕЖКА:

Скицата дапослужи заДрД<2 А  ч. .V\ ̂ ...Q........ и има срок на валидност 6 месеца^^дД

/О /  Л АI.....;........... ............................................................ .
i I)

iL s A ' p < ji  „-----1. -----------^ —;тата на издаването и.

8

Изработите....

№ & . . М А р Л & А г . ......)
Съгласувал:..
{01И Н Ж ../Л « а р



Приложение №2 към чл.2,т.2 и чл.З

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГ
Л /

ОБЩИНА: KA J 

УТВЪРЖДАВАМ:....L
V.X;

/подпис и печат/

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ЙОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

О НА ПРАВОСЪДИЕТО
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АКТ № 1373
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

\ •  \

...
1.ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 21.06.2012 год.
2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.56, чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС, § 42 от ПЗР на ЗИДЗОС и заповед № 1110 от 

20.06.2012 г. на кмета.

З.ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

урегулиран поземлен имот ,с обща площ 1 140,00 кв.м.
( хиляда сто и четиридесет кв.м.)

без построените върху него сгради и подобрения, построени при условията 
на отстъпено право на строеж.

^МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.) гр. Крън 

кв: 1 УПИ: VIII Заповед: № 861/ 1974 г.
пл./ид. №: 52 местност:
ж.к.: ул: БОРИС МИТЕВ

бл: вх: ет: ап-Ха:

ЕКАТТЕ: 40292

№: 31

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: север -  УПИ VI-55, изток - улица, юг -  улица, запад -  УПИ Х-52,

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

5 392,20 лв



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ: НЯМА

8.НОМЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

НЯМА

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

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

(Акт за предоставяне,право,срок,приобретатели)

Ю.АКТОСЪСТАВИТЕЛ:

Таня Василева Бъчварова , Мл.експерт
(трите имена и длъжност)

11 .ЗАБЕЛЕЖКИ:



От: Виктория Георгиева, ЕГН
Адрес: 6100 гр. Казанлък, 
Телефон за контакти:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Моля да ми бъде разрешено да закупя общинско дъорно място с площ 830,00 k r . m ,, 

представляващо УПИ VIII-52 /урегулиран поземлен имот осми за петдесет и две/ в кв. 1 
/едно/ по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, обл. Ст. Загора с площ на УПИ по скица от 
1140 - хиляда сто и четиридесет кв.м., при граници и съседи: от двете стани улици, УПИ 
Х-52 и УПИ VI-55. Върху дворното място въз основа на отстъпено право на строеж са 
построени вилна сграда, гараж и други подобрения, които съм придобила с нотариален акт 
за дарение №116 том I рег.№ 1579 дело №101 от 2017г., копие на който прилагам.

Надявам се молбата ми да б^де удовлетворена!

1. Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 116 том I per. № 1579 дело №

Прилагам:

101 от 2017г.
2- <Укл

Дата: 15.11.18г. 
гр. Казанлък /Виктория Георгиева/


