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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: Продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на 
ОбС -  Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за 
продажба на: Поземлен имот, находящ се в землището на с. Шейново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

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

Мотиви: В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на 
ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -  
общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 
10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък,
Под номер 45: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест 
точка пет нула едно точка девет осем девет), с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м, 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед 
РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 
35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988. По ПУП, одобрен със 
Заповед №166/05.12.1986 г. представлява Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. 
Шейново. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 
3372/19.01.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. per. № 625/31.01.2017 г., Акт 14, 
том 3, н.д. 434.
За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 
4 685,40 лв. и 9 260 лв.

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъде организиран и 
проведен публичен търг за продажба на имота, 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 РЕШЕНИЕ:
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,



РЕШИ:

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

Поземлен имот е идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка 
пет нула едно точка девет осем девет), с площ 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед РД- 
18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 
35167.501.1228, 83106.501.990, 83106.501.1229, 83106.501.988. По ПУП, одобрен със 
Заповед №166/05.12.1986 г. представлява Урегулиран поземлен имот XIII в кв. 70 на с. 
Шейново.

Начална тръжна цена: 9 260 (девет хиляди двеста и шестдесет) 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 публичен търг 
за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с продажбата му.

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:
Татяна Станева -  началник отдел ИУС
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък

Предоставям Ви доклада и в електронен вид.

Приложение:
1. Акт за частна общинска собственост.
2. Скица на имота.



Приложение №2 към чл.2,т.2 и чл J

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО ЦА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО И

даН И С Т Е РС Т В О  НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩИНА: KA3AHJptbld ^ / ^  ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА ;

УТВЪРЖ ДАВАМ :../. / Щ ^ . Л  ^  Г j £ ;  Вписване по З С Ш В ^ ; ^ ^ , ^
/подпис/печат/- J ч '4 » —^  * У  Служба ло вписванията:

17 • / / ’ . ,  /  • ? / ;  3  1 -01- 2017
^   ̂ -7 „ р /  ?  1_./

К М Е Т  Н А О Б Щ И Н А : . -  ^ ' % / f ' f  

Галина Георгиева Стоянова Щ “ ? .
/име,презиме и фамилия/ ........... ...........................

л  т л г г  * /яие,предниеифаиил/в ^ /?  •АКТ №  3372 / £ / /

ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Я  * 5 £

Регйдтьр I * \  /  с
'-> 7  К  УаГ./ '

Д осие: 3372 \ У > - ---------< ,  /
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 19.1.2017 г. -

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 56, чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, §42 от ПЗР на ЗИДЗОС, Заповед №0074 от 
19.01.2017 г. на кмета на община Казанлък

3 . ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

| '

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с обща площ 1113 (  хиляда и сто и тринадесет кв.м.) 
с идентификатор 831 06.501 .989(осем три едно нула шест точка пет нула 
едно точка девет осем девет) по Кадастрална карта и регистри на село 
Шейново, одобрени със заповед №  РД-18-94/ 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване(до 10 м), представляващ Урегулиран 
поземлен имот XIII в кв. 70 по ПУП на село Шейново, одобрен със Заповед 
№166/05.12.1986 година.

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък,

гр.(е.) с.Шейново ЕКАТТЕ: 83106

кв: 70 УПИ: XIII Заповед: № 166/05.12.1986 г.
пл,/ид, № ; 83106.501.989 местност: 
ж.к.: ул:

бл: вх: ет: ап.№: Уй:

5.ГРЛНИЦИ НА ИМОТА: 83106.501.1228(улица), 83106.501.990, 83106.501.1229 (улица), 
83106.501.988

б.ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА 
ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА 

.УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:
:

5 001,20 лв.

3



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ няма

8. НОМ ЕРИ ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

няма ^

^.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

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

ID. АКТОСЬСТАВИТЕЛ

Олга Тенева Шикова, Гл. експерт ИУС

г
$
к.1............. /подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

Н



по гволиия, 
и  лаллстър

София *318, «9. 
тел 02/955 45 40 
Af,^n@ CAD^Sn!£,BS

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

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ.130362903 ’

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-576447-27.06.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 

С. Шейново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

на И З ^ Ъ ^ Ш Т ^ Е Н РДИРЕСТ^рРНАНДГЖ(Г:ГИСТРИ ОД° бреНИ СЬС 3аПОвад РД '1 8-94/29.12.2009 г.
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: с. Шейново, п.к. 6144 
Площ: 1113 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т )

Координатна система БГС2005

Стар идентификатор: няма
. Номер по предходен план: квартал: 70, парцел: XIII ^

Съседи: 83106.501.1229, 83106.501.990, 83106.501.1228, 83106.501.988 3

Скица № 15-576447-27.06.2019 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-283353-27.06.2019 г  , ,

Подписан е
GEODEBA,___________
ON: OtO.2.5.4; 97*NTRBG-13C362903, 
KARTOGRARA f КАйАЗГАРГ;Ъ =§Ш  
GEODEZIA. KARTOGRARA i KAOASTAR' DC=qualified-feg sl-ca

(печат) (име)

mailto:stara.zagora@cadastre.bg
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Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид част 1/1 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 14 том
вписванията гр.Казанлък

[ per. 624 дело 434 от 31.01.2017г., издаден от Служба

Носители на други вещни права: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-576447-27.06.2019 с. издадена въз основа на у
документ с входящ № 01-283f053-27<0§.201 ✓

(име)(печат)



ОБЛАСТ СТ. ЗА ГО PA 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ДИРЕКЦИЯ "МП"
6100 гр.КАЗАНЛЪК ул.РОЗОВА ДОЛИНА N: 006

Изх. № 7404050219 / 07.01.2020 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗМДТ

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

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЕИК по БУЛСТАТ 000817778

Адрес за кореспонденция
ул. РОЗОВА ДОЛИНА № 006, гр. КАЗАНЛЪК 6100

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот 6144
с.ШЕЙНОВО , кадастрален номер .......  от 2009 квартал ....... . УПИ парцел ......  одобрен през г.,
идентиф икатор на поземления имот 83106.501.989 и представляващ

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

Зе'мя . 1 113,00 1/1 4 685,40 4 685,40
идентификатор: 83106.501.989

данъчната оценка на гореописания имот е: 4685.40 лв. словом
ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И 40 СТ.

за собственика е: 4685.40 лв. словом
ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И 40 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. № 7404050219/03.01.2020 г., за да послужи пред Общинг
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