
 
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК 
 

Д О К Л А Д 
 

по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет от Ахмед 
Абдула Мехмед - За Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 

308/01.03.2022 г. на кмета на Община Казанлък 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията 
произтичащи от § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
МОЛЯ, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание.  
 
МОТИВИ: В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба 
„Земеделие” гр. Казанлък с вх. № 127-02-6/12.07.2019 г., относно предоставяне на земи от 
общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 
Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от 
собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа 
на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на 
собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската 
земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за 
земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за 
земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници 
невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от 
ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят 
тези земи при наличие на едно от следните условия: 
1.Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на 
общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността 
в съществуващи или възстановими стари реални граници;  
2.Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 
3.Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена; 
4.Изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на 
общината; 
5.Изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които 
съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. 
В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил 
със Заповед № 137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на 
заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.  
С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините 
да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е 
създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване 
със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и 
общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от 
следните условия:   
 



l. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската 
служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 
съществуващи или възстановими стари реални граници; 
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 
3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. 

На 18.02.2015 г. бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
земеделските земи (ЗИД на ЗОЗЗ). Чрез преходните и заключителни разпоредби на закона се 
налагат съществени изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), касаещи общините. 

Въвеждат се ограничения относно разпореждането с т. нар. остатъчен земеделски фонд по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ, върху които не са предявени права на собственост в законоустановените срокове 
и бе предоставен в собственост на общините. Предвидено е в срок от 5 години от влизане в сила 
на ЗИД на ЗОЗЗ тези земеделски земи да не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки и 
да се предоставят единствено за изпълнение на съдебни решения за признато право на 
собственост, за обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде възстановена, 
както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за 
които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.  

Мотивираното искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с Вх. № 127-02-
6/12.07.2019 г. по преписка У346 е направено съгласно Съдебно решение № 7“г“/15.02.2008 г. 
по ГД 970/2007 г. - установителен иск по реда на чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, с който е признато 
правото да бъдат възстановени имоти в землището на с. Ясеново с обща площ 21.000 дка. с план 
за земеразделяне на стойност 9412 лева на наследниците на Мехмед Мурадов. След влизане в 
сила на съдебното решение ОСЗ-Казанлък е постановила Решение за възстановяване правото на 
собственост № 20/29.09.2010 г. по преписка У346 на основание чл. 18ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ – с 
план за земеразделяне.    

Съгласно Правилника за прилагане на Закона са собствеността и ползването на 
земеделските земи съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които 
представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови 
линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е 
променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС. 

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да 
бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен 
план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват 
и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и 
скици на имоти, издадени от техническите служби на общината. 

В изпълнение на съдебното решение и заявеното искане на наследниците на Мехмед 
Мурадов, ОСЗ - Казанлък, съгласно чл. 15, ал. 4 от ЗСПЗЗ след влезнал в сила план за 
земеразделяне при условията и реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ е постановила Решение № 20-
0/12.12.2011 г. за определяне правото на обезщетение.  

Тъй като Общинския поземлен фонд е силно ограничен и поради липса на възможността 
да бъдат обезщетени със земя само в землището на с. Ясеново и/или поименни компенсационни 
бонове, наследниците по преписката не са претендирали за възстановяване на конкретни имоти.  

Планът за обезщетяване на собственици на земеделски земи по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ 
е обявен в ДВ бр. 94/16.11.2007 г. и е влезнал в сила. Всички общински имоти , които са били 
определени със заповед на Областния управител и решение на Общински съвет – Казанлък, са 
били включени и използвани при изготвянето му. По тази причина на основание чл. 45ж, ал. 1 
от ППЗСПЗЗ Общинска служба „Земеделие“ представя мотивирано искане, чрез кмета на 
Общината до Общински съвет /в случая на основание §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/, за 
определяне на нови земеделски имоти, които да послужат за обезщетяване на собствениците по 
съдебно решение № 7“г“/15.02.2008 г., както следва:  

Поземлен имот с идентификатор № 24075.3.9, с площ от 1101.00 кв.м, местност 
„Гюльовец“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен 
фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;   



Поземлен имот с идентификатор № 24075.4.6, с площ от 999.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с 
НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;   
Поземлен имот с идентификатор № 24075.22.2, с площ от 1883.00 кв.м, местност „Сън орман“, с 
НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;   
Поземлен имот с идентификатор № 24075.31.1, с площ от 1936.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с 
НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;   
Поземлен имот с идентификатор № 24075.56.32, с площ от 2697.00 кв.м, с НТП „Ливада“, вид 
собственост - общинска частна по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;   
Поземлен имот с идентификатор № 24075.77.7, с площ от 950.00 кв.м, местност „Ашалъка“, с 
НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;  
Поземлен имот с идентификатор № 24075.93.7, с площ от 3487.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, с 
НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 
Поземлен имот с идентификатор № 24075.94.10, с площ от 1399.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, 
с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.  
                            
От изложеното дотук следва, че са налице условията по § 27, ал. 1 и ал. 2,  т. 2 от ПЗР към ЗИД 
на ЗСПЗЗ. 
  
В тази връзка общинска администрация предлага ОбС-Казанлък да вземе следния 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 1 
и ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, 
 
Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на 
задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и при наличие на решение на 
Общинска служба по Земеделие гр. Казанлък за възстановяване на правото на собственост 
с план за земеразделяне на наследниците на Мехмед Мурадов, както следва: 
 
 1. Поземлен имот с идентификатор № 24075.3.9, с площ от 1101.00 кв.м, местност „Гюльовец“, 
с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.  
 2. Поземлен имот с идентификатор № 24075.4.6, с площ от 999.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с 
НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;   
 3. Поземлен имот с идентификатор № 24075.22.2, с площ от 1883.00 кв.м, местност „Сън 
орман“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд 
по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 



 4. Поземлен имот с идентификатор № 24075.31.1, с площ от 1936.00 кв.м, местност „Гюльовец“, 
с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 
 5. Поземлен имот с идентификатор № 24075.56.32, с площ от 2697.00 кв.м, с НТП „Ливада“, вид 
собственост - общинска частна по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;  
6. Поземлен имот с идентификатор № 24075.77.7, с площ от 950.00 кв.м, местност „Ашалъка“, с 
НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 
7. Поземлен имот с идентификатор № 24075.93.7, с площ от 3487.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, 
с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по 
смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № РД-18-
959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;  
8. Поземлен имот с идентификатор № 24075.94.10, с площ от 1399.00 кв.м, местност 
„Тачарлъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния 
поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед № 
РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък; 
Селиме Синап - Неби, Началник на ОС “Земеделие“ – гр. Казанлък; 
Даниела Колева, Н-к отдел „ИУС”; 
Бояна Павлова - пълномощник на Емине Коруджа, в качеството й на наследник на Мехмед 
Мурадов, с. Ясеново. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Деян Говедаров, гл.спец.“УППК” 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
 
Предоставям Ви всички материали и в електронен вид. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Копие от мотивирано искане на ОС”Земеделие” – гр. Казанлък; 
2. Съдебно решение № 7“г“/15.02.2008 г.; 
3. Решение № 20/29.09.2010 г. по чл. 18ж, ал.2 на ОСЗ-Казанлък; 
4. Решение № 20-О/12.12.2011 г. на ОСЗ-Казанлък; 
5. Справка от ИС Ферма-Обезщетения за средните цени на дка по категории; 
6. Копия на скици на процесните имоти; 
7. Копия от Актове за частна общинска собственост на част от имотите, за които има издадени 
такива; 
 
Настоящия 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 – гр. Казанлък за преглед по реда 
на общия надзор за законност. 
Настоящия 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. 
Настоящия акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд Стара 
Загора 
 



 
АХМЕД АБДУЛА МЕХМЕД  
За Кмет на Община Казанлък, 
оправомощен съгласно Заповед № 308/01.03.2022 г.  
на кмета на Община Казанлък. 
 
 
Съгласували: 
 
ДАНИЕЛА КОЕВА  
Зам.-кмет на Община Казанлък 
по строителство, инфраструктура и транспорт 
 
 
Даниела Колева, Н-к отдел „ИУС” 
 
Кольо Байков – Гл. юрисконсулт 
 
 
Изготвил: Деян Говедаров, Гл.спец.“УППК” 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул-"ЦАР ГИМЕОн ЕЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274879-16.03.2022 Г. 

Поземлен имот с идентификатор 24075.3.9 

С. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Дунавци, местност ГЮЛЬОВЕЦ 
Площ: 1101 кв. м 
трайно предназначение на територията: Земеделска 
начин на трайно ползване: Ливада 
категория на земята: 3 

координатна система ккС2005 

М 1:1000 

1 
2022 г. издадена въз основа на. 
-143963-1&03.2022 г. 

АновА хРистовА озл казанлък 

;. DN:.(:7=dtu, L=Sofla,-O=Gвode,ry 
"O1Di2:5.'4.97=NTRBG-13038290', : 

Cadastre Agency 
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Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 003009 
Съседи: 24075.2.15, 24075.3.4, 24075.3.13, 24075.3.3 

Софv 5, ,-;з.Пав;,св;:. у.~, i:`,гяле N f 
тën:.Ui%555 45 -, :- i ~ 
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Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 1101 кв. м от правото на собственост 
Заповед на директора на ОД "3емеделие" по чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ № 137 от 11.11.2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

й~ 

22 г. издадена въз основа на.. 
3963-15.03.2022 г. 

ВА ХРИСТОВА О3Л Казанлък 



Приложение №2 кьм чл.2,т.2 и чл.3 
 ~ 

РЕПУБТТИКА БЪ.ТIГАРИЯ 
!; 1 \ $'ГГИ)ИАJiНО'1'О iзА31'эјI'I'H И Гэ ЛАГО?'СЗ'РОЙС3'1з( 

,. 1 і ј H! ICTLРСТ130 Ил ИРАВОСЪДИЕТ® 

~ OБILjИ]KA: КАЗ  %' :t 4~ ~ «`4 = ОБАСТ: СТАРА 
g ~(  

.ГI

УТВЪРЖДАВАМ % . 
iJ ~. £ т lН '~~ _ ~.;: Вписване по • ;~ `  ~ :; ~ . ~ ~ 

~  ~~~~ лужба пq—.впис~в,а,уΡнията: /подгiVис печат/ ;',„ ` 
/~~ ~ 1; 

ч"о:,;.. пх (jQ,t~- лj кмГт нА оБщинА: й~~° •°~~ ~U
Галика Гео гиева Стоянова Р ЪДИЯ П 

/вме,презиме и фамилия/ /! ј/$йt ~ 
~F! 

 /кме,презим 

. . С11<1 Ч\~ 1JVJ № 

ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОЬСТSЕНОСТ?
Регисть л 1 _ 313 

Досие 36 Картотека 7 

ЗАГОРА 

ЗС/ПВ 

~ r~~ crf 
~У

S СВ • 

н фам 

й^ 

~ 
1' 

~`'

И 

~ ~ 
. "Т1` 212 

., 
~~. fj f►" r Т_ `JjY,I

`~'• ~"''~` ~
АΡ ~~{/вТΡ 

 ~ 
1 

~ ~ / 

1.дАТА НА състлвянЕ: 14.11.2012 гОд.
.-~

2.ПРАвнО ОсновАНИЕ чл.56, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС. Във връзка със Заловед №137/11.11.2008 г. 
на Областна Дирекция "Земеделие" — Стара 3агора. 

З.ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
HMOTA: 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ,с обща площ 

( хиляда и сто и един кв.м.) 

Представляваща имОт №003009 в местностга "ГюльОвец". 

1 101.00 кв•м- 

Трета категОрйя 
ползване: ливада. на земята при неполивни услОвия. Налии на трайно 

4.МЕСТОНАХО]КЦЕНИЕ 
НА IIMOTA: 

област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.) с.Дунавци ЕКАТТЕ: 24075 

кв: 003 УПИ: Заповед: №2135/13.11.2012 г. 

плJид. №: 009 местност: "Гюльовец" 
жк.: ул: №; 

бл: вх: ет: ап.№: 

5.ГРАНИЦI3 НА ИМОТА: север:имот №003003; изток:имот №000120; юг: имот №003004; 

запад:имот №000382. 

б.длнъчнА ОцЕнкА НА 
ИМОТА КЪм мОМЕНТА НА
УТВЪРЖДАвАНЕ НА АКТА: 

102.50 лв. ~ 
~/+ 



7.СЪСОц~СТSЕНИЦИ: 

Ii$ ON1Е 1' И ДАТА НА 
; С'г С"I'А~RНИ ПО-РАНО 

АЕТО$~-

1 

няма 

няма 

9.ПрЕД®СТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 

Име 

От кмета на общината на основание чл.l2,ал.5 от Закона за 
общин~ката собственосг 

Основание Дата 

~ (Акг за предоставяне,право,срок,приоб.ретате.пи) 

10.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

Галина Денева Влайкова ~ гл.експерт 

(трите имена и длъжност) Подпис• ,  ~ 

11.ЗАБЕЛЕЖКИ: 



л'ЕН~lИгг ftt'1 
кr р rаГГ~ IЕ~зf 1 і'Ь КлА~даСГiуГ~ : 

.:.Gофtiі '  - в.П~в ..  У=, 
тел..0~~~.~ ~~~~~~а , іn
ACAD _ .,. U9.3 i . .- L ._ • ':'. ., , ~J г_,<1 ; .5l _ 

стр. 1 0т 2 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Уп."1 АР СимЕОн ВЕЛИКи" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274882-16.03.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 24075.4.6 

С. Дунавци, Общ. Казанлък, обл. Стара 3агора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Дунавци, местност ГЮЛЬОВЕЦ 
Площ: 999 кв. м 
трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Ливада 
категория на земята: 3 

координатиа система ккС2005 

М 1:500 

2022 г издадена въз оснОва "на;: . 
-143963-15.03.2022 г. 

овА хРистовА озл казанлък 

'"DNг`C=B~,;t=.So.fia;;U=iiepde . ". 
O1D:2:5:4:97=NTRBG=13038293, .л 
Cadastre Agency 

,йГtОgrдрПуё:.~ - 
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Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 004006 
Съседи: 24075.4.7, 24075.40.268, 24075.4.8, 24075.4.5 

Gofiw, 1 ~,~. ~з.П~ь ~о~о, у. ,, 
4D_ СЕ12!~~ 
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Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 999 кв. м от правото на собственост 
3аповед на директора на ОД "Земеделие" по чл.45в, ал.7 от ПП3СП33 одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от 3СП33 № 137 от 11.11.2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

г. издадена въз основа на 
963-15.03.2022 г. 

А ХРИСТОВА О3Л Казанлък 



Приложение №2 кьм чл.2,т.2 и чл.3 

г-

i 
I иИСТЕРСТБО 

~ 
i , 

оБЩИНА: I~3 

УТВЪРIТСДАВАМ• 
/пояпи1јі 

кмЕт нА оsщинА: 
Галина Георгиева СтоянОва 

/имепрезиме и фамилин/ 

• 

• 

РегистьР 1 — 313 

Досие 37 Картотека 

_ 

РЕI7УБЛИКА Б%ЛГА1'ИSf 
ГОиАЛНОТО РА3riТИБ Е И Бј1А1 vУСТ~ j~~эИСТВО ~ 

~;='' :   РС'~Б® ~IA ПРАВОСЪДИЕТО 
:~'i:1` з~ г ~а т-.~~-~. !s' , .,. . 

1 ~`~„~~~ ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА 
{ј

 ' 
,:.~µ,~

~: д ~  ~'~~ ~' Вписване по ЗС/ПS 
$..•д''~,~$ь .~ 

пеЧнт/~ # $ ;.' Служба по вписванията: 

~?,~ ~~ 1 ., 
-~`( Јг

А СЪДИЯ . впвјв , s~~,~-. 
j~ ►/ (,~,ц ^ / ~' ~ `~~ '~•~~J ~i~j ~ f ~,~ ~ "' °" ~:  ~ ; .,...~`" 

_ ̀ Л Г 7 ~•л 

/име,презиме и ~аiыи,гfг. н/ 1 ~j
АКТ№ № 1564 1

ЗА ЧАСТНА ОБщИНСКА СОБСТВЕНОС~  Г " Т~ /`` t•.т º ~ . $ Г 

\~"''" ~.., _../`
, уΡм~' у 

7 . м _~. • :

1.дАтА ИА СъстАВянF: 14.11.2012 год. 

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.56, чл.3, ал.2, т.1 от 3ОС. Във връзка със Заловед №137/11.11.2008 г. 
на Областна Дирекция "Земеделие" — Стара Затора. 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ,с обща площ 999.00 кв.м. 

( деветстотин деветдесет и девет кв.м.) 

Представляваща имот №004006 в местностга "Гюльовец". Трета категория 
на земята при неполивни условия. Начия на трайно ползване: ливада. 
Върху имота има следиите ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. 
Над водопровода и на 3т от двете му страни се забранява разполагане на 
трайни и временни постройки, и трайни насаждения. 
3 Санитарно—охра.нителиа зона на водоснабдителен обект—Пояс"Б". 
Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопаиски характер, 
като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна 
дейност и пасища. 

З.ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА: 

•- 

4.мЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА: 

област Стара Загора, общика Казанлък, гр.(с.) с.Дунанци ЕКАТТЕ: 24075 

кв: 004 У1ц4: Заповед: N2136/13.11.2012 г. 

пл./ид. №: 006 местност: "Гюльовец" 
жк.: уд: №: . 

бл: вх: ет: an.Ne: 

5.ГРАНI4ЦИ НА ИМОТА: север:имот №000268, имот №004005; изток:имот №000125; 

юг:имот №004007; запад:имот №000268. 

б.дАнъчил оцЕнкА нА 
ИМОТА ТСЬМ мОМЕНТА нА 
УТВЪРЖДАВАНЕ нА АКТА: 

93.00 лв. 
~~ 



, 7.С  ЪСр СТSЕИИЦИ: ннма 

в.нау[~рИ Длтл нл 
състл~l-ни по-rлнО 

~ Аі:тсэв~ 

няма 

9.ПРЕДUСТАВЕНИ ПРАВл Зл УПРАВЛЕНИЕ: 

Име 

От кмета на общината на основание чл.l2,ал:5, от 3акона за 
общянсмата собственост 

Основание Дата 

(лгсг за предоставяне,право,срок,приобретатели) 

10.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

Галика Денева Влайкова ~ гл.експерт 

(трите имена и длъжност) Подпис• ~ 

11.3лБЕЛЕЖКИ: 

~J 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."Ц/1Р СИМЕОн ВЕЛ61N.и" №1, 042/622113; 621007, 

stara.zagora@Cadastre.bg, БУЛСТАТ:130З62903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274884-16.03.2022 г. 

Поземлен имот С идентификатор 24075.22.2 

С. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени СъС Заповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо. поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Дунавци, местност СЪК ОРМАН 
Площ: 1883 кв. м 
трайно предназначение на територията: 3емеделска 
Начин на трайно ползване: Нива 
категория на земята: 3 

координатна Система ккС2005 

М 1:1000 

2 г. издадена въз основа на 
963-15.03.2022 г 

вА хРистовА озл казанлък 

: Подпис г; .  - .  . .. Г d ;iri-,_г ,~:.- .т

ON::CB.G. L'Sоtte С  г _ _ о; i ~, г , 
' . O1D254.97=NTRBC t'i3'sb~~ ,.с. :=~ дё ~ С_псЭг~h,

Cadastre Agenoy 
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Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 022002 
Съсвди: 24075.23.44, 24075.22.1, 24075.21.155 

_ СосЬvн 1-~5, къ.П .~са~ 
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Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 1883 кв. м от правото на собственост 
Заповед на директора на ОД "Земеделие" по чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ № 137 от 11.11.2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

киц=;.,, -• ` ~~•~ п~~~~, ё г J:. ~~ 2 г. издадена въз основа на 
з ' и а- =  ~.'~.~-~•~~ ` 43963-15.03.2022 г. ~r 

~ 
, 

',РОС ; ЦR ,,:АНОВА ХРИСТОВА 03Л Казанлък 



Приложение №2 кьм чл.2,т.2 и чл.3 

PEIIYБ іI~IKA БЪЛГAPИЯ ~ 
~111ПИСТЕРСТБО ~ ~ Би~И~ И Б.т1~Г~~ ~'~~~~~~с~Б~ ~. ; ,~: - у .• , 

~ . ~ЩНII~.СТË~'( 'I Бо I~~ ПРАВОСЪДI~iЕ'I`О 
 ;~'`- ~: ~• 

ОБЩИНА: КАЗ_ '~`~,`-.~, ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА 
лf.е у~ ~у ~.э ~ .  

~ ~~ м . `' Вписване по ЗС/1ц3 3'ТВЪ~ЖДАВАМ•  ̀ , • ~- i...  ° ~
'' , С жба по ва~пис н та: /подпие ~ечатi . ~ º ' ~ ~/ ~ 

КмЕТ НА оБ инА:  -~Х ,t •,( ѕ t г ~`~ ( Z 3-i 1- 2012 

Щ  . ~F1# 7 ~у ~!С <~ ` V -/~ 
Галика Георгиева Стоянова Д~ п  В Св , в~ . 

/кме,презиме и фамилия/ ~~уΡ
/ ј( 

~ ~/Fj.  
/кме,презкме н~ ~аьіКл" 

АКТ № 1561 4.у 
.J

'ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНQ;СТ ' ? '• 
Регистьр 1 _ 312

Досие 34 Картотека ] '+~~, ~•,..._ . ''.,,`,; t 
1.дАтА НА СъСТАвянЕ: _ 14.11.2012 гОд. 

. 

чл.56, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС. Във връзка със Заловед №137/11.11.2008 г. 
на Областна Дирекция "Земеделие" - Стара ЗагОра. 

г.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

З.вИД И OHHCAHHE HA 
ИМОТА: 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ,с обща площ 1 883.00 кв.м. 

( хиляда и осемстОтин осемдесет и три кв.м.) 

Представляващ имот №022002 в местността "Сък ормаи". Трета категория 
на земята при неполивни услОвия. Начин на трайно ползване: нива. 

4.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА: 

област Стара 3aropa, община Кязанлък, гр.(с.) с.Дунавци ЕКАТТЕ: 24075 

кв: 022 УПИ: 3аповед: №2133/13.11.2012 г. 

пл./ид. №: 002 местност: "Сък орман" 
ж.к.: ул: №: 

бл: вх: ет: ап.№: 

5.ГРАНkIIЦИ нА ИМОТА: север:имот №022001; изток:имот №000044; юг:имот №000155; 

запад:имот №000155. 

в.дАнъчнА оцЕнкА нА 
ИМОТА КЪМ МОМЕНТА нА 
УТВЪРЯСДАВАНЕ нА АКТА:

290.60 лв. 

г~. 



I i.0 p~CTBE1iиi(И: 

r---- - --  
i П~~~'i~ ДА"Н'А IHA. 
С ЪС`Г А ИИ Iiо-РАЭ'ifl 
АктовТ

няма 

няма 

9.ПРЕДС7СТАSЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕИИЕ: 

Име Основание Дата 

От кмг'га на общината на основание чл.l2,ал.5 от Закона за 
общинската собственосг 

(i-1кт за предоставяне,право,срок,приобретателк) 

10.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

Галина Денева Влайкова ~ гл.експерт 

(трите имена и длъжност) Подпис  ? ~ 

11.ЗАБЕЛЕЖКИ: 

~~ 
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acf~гог 1Л vt: 1crіs[~: : 

1 .-
h: 45 { C: 02i 965t'

t

стр. 1 0т 2 

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул.°! ;АР СИМЕОн вЕЛики" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274885-16.03.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 24075.31.1 

С. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара 3агора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Дунавци, местност ГЮЛЬОВЕЦ 
Площ: 1936 кв. м 
трайно предназначение на територията: Земеделска 
начин на трайно ползване: Нива 
категория на земята: 3 

Координатна система ККС2005 

F `. "ѕ~ ~! 

~`~+' • ~ ~ i 

М 1:1000 

022 г, издадена въз основа на 
143963-15.03.2022 г. 

новА хРистовА озл казанлък 

ёпд Gadastre , ~i . ~_ _~ , Е 
DN CBG Lbot,a и Geoaes ~~Ganograpn
C1D.2.5.4.97- NTR6G-130369~3; CNs(ууод. ,crtograph; . 
Cadastre Agency 



1 
rC4 t(,. .. ' 

кfг таг~ ~Фпл п

Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 031001 
Съседи: 24075.31 .2, 24075.32.281, 24075.11.27, 24075.7.135 

Ll.

стр. 2 от 2 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 1936 кв. м от правото на собственост 
3аповед на директора на ОД "Земеделие" по чл.45в, ал.7 от ПП3СП33 одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ № 137 от 11.11.2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

~~ 

г. издаддена въз основа на: 
963-15.03.2022 г. • 

ОВА ХРИСТОВА О3Л Казанлък 



ириложение №2 кьм чл.2,т.2 и чл.3 

~тИНИСтFРС ТвО 

ОБЩИНА: КА ~ 
~' твъЈ'ждАвАм• . 

IПОДПЙ&й 

ю..

PЕГIцБTIИKA БЪJIГAРИЯ 
ИА РЕГИОИАлПото ГАзвЛтИГ и БЈАГОУСтРОЙСтвО И 

РСтвО НА НРАвiЭСъ)ЩБТ1Э 
~ 

 ~ ~ ЈК~ ~~"У~ !~ ОБЛАСт: СТАРА ЗАГОРА 
1 ~ -  З. Э~ • :•-. €w.:_ r" м.(~У= _.,. а ~ ~;• а~:  ~ ~w~  ° вr~игСване нт зС/Iiв s` r, ~-? ~а

Й~,~ 1'I ~о..,,~~~/~ Служб а по впи ~анията: 

j  
г

~1 ~ 26 -1~-
2  ~ ~ ~ ~` . ~GЪДИЯ ПО ~IИСВ • ~i 1 ь► - 
  lf {~jI, • Ф С - "'~ 

~.N  "..  
(.л✓ 

/~  ~ ~J У ~/. ~:~4..~ ; 

/име,презиме и фамилия/ 

АКТ№ ~ 1 № 1565

ЗА ЧАСТИА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСт ii  n- 
! ег • . 

~ 

J

2012 

i..1,Z-І~
-.

~ 

й 

1 
! 

\ 

~ 

~ 

кмЕТ ИА оsщинА: 

Галика Ге0ргиева СтоянОва 
/име,презиме и фамилия/ 

Регистьр 1 - 313

Досие 3 8 Картотека 

i.длтл нА състАвянЕ: 14.11.2012 гОд. " 

г.пРлвно OCHOBAHHE чл.56, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС. Във връзка със Заповед №137/11.11.2008 г. 
на ®бластна Дирекция "Земеделие" - Стара ЗагОра. 

3.SИД И OiIИCAЯИE НА 
ИМОТА: 

ЗЕNIЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ,с обща плащ 1 936.00 кв.м. 

( киляда и деветстотин тридесет и шест кв.м.) 

Представляваща имОт №031001 в местнОстга "ГюльОвец". трета категОрия 
на земята при неполивни услОвия. Наппі на трайн0 пОлзване:нива. 

i 
j 

4.мЕСТОНАХ0 ЕнИЕ ЖД 
НА ИМОТА: 

област Ста а Заго а община Казанлък г с. с. а.вци ЕКАТТЕ: 24075 Р Р~ , Р•( ) ДУн 

кв: 031 УПИ: Заповед: №2137/13.11.2012 Г. 

плJид. №: 001 местност: "Гюльовец" 
ж.к.: ул: №: 

бл: вх: ет: ап.№: 

5.ГРАНИЦИ HA ИМОТА: север: имот №000027; изток:имот №000281; юг:имот №031002; 

запад: имот №000135. 

б.длнъ`пА'°цЕнкЕ' нА 
ИМОТА кЪм мОМЕнтА нА 
УТВЪРЖДАВАНЕ нА АКТА: 

298.80 тiв. 
q ~ъ 

р 

~~ 



~ 7.СЪСО~СТiSЕНЈiЦИ: 
1 

8-НOмE~ и ДАТА 13А 
СъС7'л~ЕНu Г1(з-й'At1iD 

А~iОВт 

кяма 

няма 

у.11РЕДсРСТАIIЕНИ ПРАВА ЗА УПРА$ЛЕНИЕ: 

Име 

От кмета на общината на основание чл.l2,ал.5 от Закона за 
общинската собственост 

Основание Дата 

(Акт за предоставяке,право,срок,приобретатели) 

10.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

Галина Денева Влайкова , гл.експерт 

(трите имена и длъжност) Подпис• 

11.3АБF FIЕЖКИ: 

~~ 
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СЛцЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."LSAP СИМЕОн нЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274886-16.03.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 24075.56.32 

С. Дунавци, Общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКк 
ПОследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо пОземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на пОземления имот: с. Дунавци, местност 
Площ: 2697 кв. м 
трайн0 предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайн0 ползване: Ливада 
категория на земята: 4 

координатна система ккС2005 

М 1:1000 

022 г, издадена въз Основа на . 
143963-15.03.2022 г. 

овА хРистовА озл казанлък 

• Гдписа • • , •• • -• .
.дг7дСадь=iгг. .. ,~~сТ.F . . 

oN:-.C=B otia:o=Geoceьд c,aпngraphуΡ - а
O1D:2:5:4:97=NTR8G-130382903'; CN=Gëode--,; r , 
Cadastre Agency 



tiLE✓1ii 1i0 ̀ 'Гм~О l . 

к тогг~4Фия К кЛ~rлс 

Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 000294 
Gъседи: 24075.57.1, 24075.57.2, 24075.57.3, 24075.56.24 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 2697 кв. м от правото на собственост 
Няма документ за собственост от ООООг. 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

s 
«Ч.Скiл ца 

'Я = - ='~- ~у~т~~; ~!А~43963-15.03.2022 г. :аявл~, _~ - 
22 г. издадена въз основа на 

ОВА ХРИСТОВА О3Л Казанлък 

Софи L '~, ~,гз.Пsвsr~^ .
4 4 _, '~'i~ ~L ., L

t:_,_i ~ • ~гsгч с. ы. ~ г.:r=st :_'.~;. 
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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 
№ 15-274889-16.03.2022 г. 

Поземлен имот с идентификатор 24075.77.7 

С. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, Одобрени със Заповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Дунавци, местност АШАЛЪКА 
Площ: 950 кв. м 
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Ливада 
Категория на земята: 4 

координатна система ккС2005 

3 

8 

М 1:500 

2 г. издадена въз основа на.: 
963-15.03.2022 г. 

ВА ХРИСТОВА ОЗЛ Казанлък 

.ПодписанскЕ., -ы: -.   .г, ~и.i .с-; ,, ~ ~сrэ.
' ntl,Cadastre,- - -  - - 
`~DN С вG.L=Sofia u=G~qqe. Gaпqgrapn  _.r -,-;; , 
• O1D 2 5 4.97=NTR8G 13038293, CN Gec - г~~уп

Cadastre Agency - 
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Предишен идентслфикатор: няма 
Номер по предходен план: 077007 
Съседи: 24075.79.406, 24075.77.8, 24075.77.6, 24075.76.7 

Со $ и a.i 1sе;;сво- у;:_i~,'~v.~na
тел.:02195 5 40, 7а~гs
AQAqГ~cPг, i S1.2: t1 ;• :и n r ..,г „=SI ~:~ г>G 
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Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 949 кв. м от правото на собственост 
3аповед на директора на ОД "Земеделие” по чл.45в, ал.7 от ПП3СП33 одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСП33 № 137 от 11.11.2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

2022 г. издадена въз основа..на 
-143963-15.03.2022 г. 

НОВА ХРИСТОВА О3Л Казанлък 



Приложекие №2 кьм чл.2,т.2 и чл.3 

РЕПzIБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИИСТEPСТВО НA РГГИflПАЛПОТО РA3SИiП И БJiAГOУСТР©ЙСТВО u 

109ИННСТЕРС'IBО 

ОГ,ЩИИА: IСА;З 

YTI3Z PЖДAEAM• ` ~ +~ 
: j ~ .в. 

7 Е и
.'-н 

/подп~йс/ ј1 д~.~i~ 

кмЕт нА оsщинА~' ~\й 

Галииа Ге0ргиева Ст0янОва 
М /и е,презиме и фамилия/ 

_ 
ЗА 

Регистьр 1 - 313

Досие 35 Картотека 

КА ПРАВiЭСЪДИЕ'I'® 

`~` ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА 
'У} ':'`  ~ 

~ °+ ~ ~h Вписване п0 ЗС/ПВ ~. .. А • ~ д ь ~й 
~ '~ч'.EF,~~Y+".~ •• I3 Ё~ jј Служба п пи ванията: 

oLJ и< Yl jг т ~~V e(,J~ 23  G{9 [G 
~~` 3~ 

LJ ~ ц(/~~` ~,~Q~,D 

°~=~ ,~. ~
ц ЪДИЯ В СВ 

,tQ ~ 4 . ~{~-
-,д 

~ 
~ ~ :J ~ ~  ~  ?;i::.~.~ -..  ,- .< ~v - _ ̀ ; "'•., 

~ 
/име,презимеы ~~ ди•r~ 

АКТ № 1562 ~; 
ЧАСТИА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНО;L~~'`

J•.: 

7

14.11.2012 год. i.дАтА нА състАвянЕ: 

г.пРАвно OCHOBAHHE чд.56, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС. Във връзка със 3аповед №137/11.11.2008 г. 
на Областна Дирекция "3емеделие" - Стара 3агора. 

з.вид H ОписАниЕ нА 
ИМОТА: 

3EMEj[RЛСКА ЗЕМЯ ,с оо'ща площ 949.00
( деветстотин четиридесет и девет кв.м.) 

Представлявятпа имот №077007 в местносrга "Ашалъка". Четвърта 
категория на земята при непОливни условия. Начин на трайно пОлзване: 
ливада. 

4.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА: 

област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.) с.Дунавци ЕКАТТЕ: 24075 

кв: 077 • УПИ: Заповед: N2134/13.11.2012 г. 

пл./ид. №: 007 местност: "Ашапъка" 
ж.к.: ул: №: 

бл: вх: ет: ап №: 

5.TPAHВЦи НА IIMOTA: север:имот №077006; изток:имот №000406; юг:имот №077008; 

запад:имот №000165. 

б.дАнъчНА оцЕнкА нА 
иМОТА кЪм мОМЕНТА пА 
УТВЪРЖДАВАПЕ нА АКТА:

83.70 лв. 
~ n 

n 



; 7-съсо~6СтвЕницИ: 
I 

няма 

$.I-d®i7EP И ДАтА НА 
С ъ ст А н ЕИ1I I1О-PA НdЭ 
?.КТОВ ~ 

няма 

9.ПРЕДОСтАвЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 

Име Основание Дата 

От кметв на общината на основание чл.l2,ал.5 от 3акона за 
общинската собственосг 

~ (Акт за предоставине,право,срок,приобретатели) 

10.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

Галина Денева Влайкова , rл.експерт ~ 

(трите имена и длъжност) Подпис-

11.3АБЕЛЕЖIСИ: 

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

stara.zagora@Cadastre.bg, БУЛСТАт:1з0362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274893-16.03.2022 г. 

ПОземлен имот с идентификатОр 24075.93.7 

С. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одОбрени със Заповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на пОземления имот: с. Дунавци, местност ТАЧАРЛЪКА 
ПлОщ: 3487 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Ливада 
Категория на земята: 4 

Координатна Система кКС2005 

М 1:1000 

.2022 г. издадена въз основа на 
&вхqд'. _ ~ r.' 1 1-143963-15.03.2022 г. 

}POCИ.W .;BA`НОВА ХРИСТОВА ОЗЛ Казанлък 

:Подпис8н:с.квапифь~.~ -~ е:~ег;троь,еr, г.~~ч~ г г__r~ :~,s,
.: :and.CadaѕtreAgenc ~ ~ 
.>:DN: C=BG. L=SoSa, аач(ге-Чgь -ч-. , 
• O1D.2.5.4.97=NTR8G-13fl362903; CN=GеQtlE~ ography ап~ 

CadaSlre Agency 
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Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 093007 
Съседи: 24075.93.8, 24075.93.18, 24075.93.5, 24075.124.110 
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Собственици по данни от КРНИ: 
1, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 3487 кв. м от правото на собственост 
Заповед на директора на ОД "Земеделие" по чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ № 137 от 11.11.2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

22 г издадена въз основа на 
3963-15.03.2022 г. 

ВА ХРИСТОВА О3Л Казанлък 



Приложение №2 към. чл.2,т.2 и чл.3 

jУ1И19.HСТ3'1% ~ 3 В 

ОБЩИНА: КА3АНЛ 

УТВЪРЖДАВАм• 
/пияп с и 

кмЕт нА оsщинА: 

Галина Георгиева Стоянова 
/име,презиме и фамилия/ 

Регистьр 1 

Досие: 1730 

а " i 

~ 

.,,,~~~ 

F°F,ГI~БуЛИКА БЪ.TfГАРИS~ 
V' i.aА ~~~~-CiО '"" QТО 1А3ВУ1тУ1Е У% БJYL°АГi1УС 1РО~1С 1 ВО і у

миІГСтКРСТ~о 1А 11РАВОСъдиВтО 
ih~ К ~ ~ `~~. І< ОБЛАСт: СТАРА ЗАГОРА 

: 

1 

~ 

' 

ZЈ13 

с 
~ 
,'1, 

° 

х Вписване по ЗС/1113 ... ~s~...~~ 
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/име,презкме и фамили'яАКТ 1730 
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№ 
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСт ~~~ Слу жба 

~, ~ ~~' 
~ F-~ ВП11С733.НИ%~Т 

1. ДАтА нл състлвянЕ 27.2.2013 q  ~ 

г. пРАвнО ОСновАнИЕ: Чд,3, ал.3, чл.56 от ЗОС. Чл.19 ЗСПЗЗ, чл.45в/7/1ц1ЗСПЗЗ. Протоколно 
решение от 10.11.2008 г. на Общинска служба "Земеделие" - Казанлък. 

- Скица №К01893/2013 г. 
З. ВИД И OHRCAHHE 1EIA ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ , с обща площ 3487 ( три хиляди и четиристотин 
ИМОТА: 

осемдесет и седем кв.м.) 
Имот №093007 в местността "тачардъка". Четвърта категория на земнта 
при непотпшни уеловия. Начин на тра.йно ползване: ливада. 

4. МЕСТОВАХОЖДЕНИЕ област Стара 3агира, общива Казандък, - 
НА ИМОТА: 

гр.(с.) о.Дунавци ЕКАТТЕ:24075 

кв: 093 УПИ: 3аповед: №382/2б.02.2013 г. 
пл./ид. №: 007 местност: "тачарлъка" 
ж.к.: ул: 

бл: вх: ет: an.JVº: №: 

5.ГРАници нл имОТА: Север:ИМОТ №093006; и3тОК:ИМОТ №000180; ЮГ:имОТ №093008; Залад:имОт 
N9000110. 

б.длнъчнл оцвнкА нл 
ИМОТА КЪм мОМЕНТА НА 3 07.60 лв. 
УТВЪРЖДАВАНЕ нА АКТА: ] ! ~ 



7. съсОБствЕници няма 

$. НдЭЧq JBP &д ДА'4'А H:l 
СЪС i А ВЕн1I iIП-РАНС3 

АКТОв в 

нял-iа 

9.ПРЕДОСТАВЕнИТ ГГt'АвА ЗА УПРАВЛЕНИIЕ 

От клRета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от 3акона за общинската собственост. 

10. АКТОСЪСТАВНТЕЛ 

Галина Денева Влайкова, Гл.експерт НАООС /подпис/ 

11. ЗАБЕЛЕЖКИ 

Върку имота има следните ограничеиия: 11 Електропровод 20kV. На 10т от двете страни до 
крайните проввдFтици или на 11 т от оста на електропровода, не могат да ее строят сгради и 
съоръжения и заеажда високостеблена растителиост. 12 Електропровод 110kV. Ha 20т от двете 
страни до крайните проводници или на 24т от оста на електропровода, не могат да се строят сгради 
и съоръжения и засажда високостеблена растителиост. 

~~ 
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отр. 1 0т 2 

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

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-274895-16.03.2022 г 

Поземлен имот с идентификатор 24075.94.10 

С. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара 3агора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-959/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последн0 изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение 
Адрес на поземления имот: с. Дунавци, местност ТАЧАРЛЪКА 
Площ: 1399 кв. м 
Трайно предназначение на територията: 3емеделска 
Начин на трайно пОлзване: Ливада 
КатегОрия на земята: 4 

Координатна система ККС2005 

М 1:500 

022 г. издадена въз основа на 
=143963-15.03.2022 г. 

АНОВА ХРИСТОВА ОЗЛ Казанлък 
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Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 094010 
Съседи: 24075.94.11, 24075.94.221, 24075.94.22, 24075.94.9 

f 1ео~г;е~~, ул_G ~у :з~гг U 
40, фак~-
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Собственици по данни от КРНИ: 
1. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
площ 1398 кв. м от правото на собственост 
Заповед на директора на ОД "Земеделие" по чл.45в, ал.7 от ППЗСПЗЗ одобряваща протоколно решение 
на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ № 137 от 11.11 .2008г., издаден от ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА 
ЗАГОРА 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради 

~ѕ  ' ..
95~ 16.0`3.2022 г. издадена въз основа.:на 

нº; Of1-143963-15.03.2022 г 

Xi1BAHOBA ХРИСТОВА ОЗЛ Казанлък 



Приложение №2 кьм чл.2,т.2 и чл.3 
г 

1`~►tИИИСЗ'ЕРСТВО 

ОБЩ~II3A: КАЗАНЛЪК 

УТВЪIЖДАВАМ•  
/подпис u 

кмЕт нА оsщиИА: 

Галина Ге0ргиева СтоянОва 
/име,презиме и фамилия/ 

Регистьр 1 

Досие: 1731 
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АКТ 1731 № 
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

З' И БЛАГ~3УС'I'Р®ЙСiБ® 

ОБЛАСТ: СТАРА 

Вписване п0 ЗС/1113 

Сл~зкба п0 вписванията: 

јL ~ _ г 1 ~ - 9 

~ 4 -

С ДИЯ ПО В СВ 
F°JQ ki-Gј  L1$  Ј'I`~

/име,презиме и фамн 

и

ЗАГОРА 

із 
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~ 

i2►1 з' 

••Ј /

ИЯТ . 

~~
~ ~

впис.вания1а

\ 6
~~1. АТА НА СЪСТАВЯИЕ Д 27.2.2013

2. пrАвнО OCHOBAHuE: Чд.3, ал.3, чл.56 от ЗОС. Чл.19 ЗСПЗЗ, Протоколно , чл.45в/7/1ц1ЗСПЗЗ. 
решение от 10.11.2008 г. на Общинска слухсба "Земеделие" - Казанлък. 

_ Скица №К01892/2013 г. 
3. ВИД И ОПИСАНИЕ КА 
ИМОТА: . . 

ЗЕМЕДhЛСКА ЗЕМЯ , с обща площ 1398 ( хиляда и триста деветдесет и 
осем кв.м.) 

Hмот№094010 №094010 в местностга "Тачарлъка". Четвърта категория на земята 
при неполивни условия. Налин на трайио ползване: ливада. 

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

~ 
НА ИМОТА• 

област Ста а Заго Р Р~ °бщина Казанлък, 

гр.(с.) с.Дунавци ЕКАТТЕ:24075 

кв: 094 УПИ: Заповед: №383/26.02.2013 г. 

пл./ид. №: 010 местност: "тачарлъка" 
ж.к.: уд: 

бл: вх: ет: an.№: №: 

5.гrлници нА имотл: север:имот №094009; изток:имот №000221; юг:имот №094011; запа.д:имот 
№000111. 

б.длнъчтrл оцЕнкл нА 
ИМОТА КЪм мОМЕНТА нА 123.30 лв. 
УТВЪР~КДАВАНЕ нА АКТА: 

50



7. СтВЕнИЦИ 
нЯМS 

8. HO p и ДАТА НА 
СЪС'I` LнИ ПО-РАНО 
ARTOC~iF 

нЯМс1 

г 
9.?Р1Ед~r аСтАвЕнИ HPAEA ЗА УПРАвЛЕИИЕ 

От кл~тета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от 3акона за обгдинската собственост. 

; 

10. АКТОСЬСТАВ1ТЕЛ 

Галина Денева Влайкова, Гл.експерт НАООС 

11. ЗАБЕЛЕЖКИ 

./ПОДПИС/ 

~1 



~главена карта 
~ описание за картата си. 

Earth 
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