
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК 
 
 

ДОКЛАД 
 

от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък 
по чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
   

 
ОТНОСНО: Повторно обсъждане на Доклад с вх.№ ОС-1899/16.09.2022 г. 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
МОТИВИ: На проведеното през месец септември заседание на ОбС Казанлък, 
разгледахме Доклад с вх. № ОС-1899/16.09.2022 г. депозиран от Кмета на община 
Казанлък, касаещ: „Откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен 
имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525, (УПИ Ⅲ-
921,4403 – „За спорт и атракции“ в кв. 595), гр. Казанлък, общ. Казанлък.“ 
При проведеното гласуване бяха събрани 7 гласа „ЗА“ при необходимо мнозинство от 19 
гласа за приемане на решение, поради което не беше прието такова. За липсата на прието 
решение, вносителя беше уведомен с писмо изх.№ ОС-717/04.10.2022 г. на ОбС 
Казанлък. 
В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък беше депозирана 
Заповед № 1688/06.10.2022 г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.45, 
ал.5 от ЗМСМА връща за ново обсъждане Доклад вх. № ОС-1899/16.09.2022 г. и отказа 
на ОбС Казанлък да постанови решение. 
 
Като мотив за оспорването се сочи, че съгласно чл.21, ал.1 от АПК обстоятелството, че 
общинския съвет не е приел решение, поради събиране на недостатъчен брой гласове, по 
своето естество представлява отказ да се издаде исканото разрешение за откриване на 
приватизация на процесния поземлен имот в гр. Казанлък. Кметът счита, че отказа е 
нецелесъобразен. В проведения дебат се изтъква довода, че процесния терен от 12185 
кв.метра /с идентификатор 35167.503.9525/ е предвиден за изграждане на спортна зала, а 
в действителност за тази цел е предвиден съседен парцел с площ от 12185 кв.м. /с 
идентификатор 35167.503.9501/. Освен това процесния имот вече е гласуван от ОбС 
Казанлък и се съдържа в Годишната програма за управление и разпореждане с общински 
имоти за 2022 г., като част от Бюджет 2022 на община Казанлък. 
 
Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, общинския съвет може да отмени, да измени или да 
приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. 
Предвид на това и с оглед на изложените по-горе съображения, предлагам на ОбС да 
разгледа повторно и да подкрепи представения Доклад. 
 
Настоящият доклад следва да се внесе и разгледа по реда на чл.64, ал.6 от 
ПОДОбСНКВОА, поради краткия 14 дневен законов срок, предвиден в чл.45, ал.7 от 
ЗМСМА, който изтича на 20.10.2022 г., т.е. преди деня на предвиденото редовно 
заседание на ОбС Казанлък. 



Ето защо, предлагам на Общински съвет Казанлък, следния  
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и 
във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/ и чл.64, ал.6 от ПОДОбСНКВОА, 
Общински съвет Казанлък, 
 
 

РЕШИ: 
 
1.Разглежда повторно върнатия за ново обсъждане Доклад от Кмета на община Казанлък, 
с вх. № ОС-1899/16.09.2022 г. на общински съвет Казанлък. 
 
2. Открива на процедура за приватизация и определя метод за извършване на 
приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както 
следва:  
- Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка пет 
нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и пет) 
кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, общ. Казанлък, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ №77, Трайно предназначение 
на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за 
спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 35167.503.4403. Ведно с 
построената върху имота Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест 
седем точка пет нула три точка девет пет две пет точка едно) със застроена площ от 295 
(двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад. 
При граници на поземленият имот: 35167.503.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 
35167.503.924, 35167.503.4409, 35167.503.44, 35167.503.45. По Подробен устройствен 
план –План за регулация на град Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на 
Кмета на община Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅲ-921,4403 
„За спорт и атракции“ в квартал 595, ведно с построената върху него сграда, сглобяема 
конструкция, построена 1985 година. 
 
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на 
НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен 
меморандум, пазарна оценка, както и актуализация на същите за имота по т. 2. 

 
4. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвянe на разработките по т. 3, да ги 
предложи за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.  
Адресати на акта: Галина Стоянова - Кмет на  Община Казанлък. 

ДОКЛАДЧИК НА ЗАСЕДАНИЕТО: 
Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък 

 



Предоставям Ви всички материали в електронен вид. 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни 
ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на 
Община Казанлък. 
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител на 
област Стара Загора в седем дневен срок от приемането му . 
Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор и законност. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14 дневен срок пред Административен съд Стара 
Загора. 
 
 
С уважение,  
Николай Златанов 
Председател на Общински съвет Казанлък 



Firefox http:// 192.168.1.137/eos/outMaterial.php 

Изх.Nо.: ОС_717 
От даrпа: 04.10.2022 г. 

Да 
Галина Стоянова 
Кмет на Община Казанлък 

Относно: Неприети решения на Заседание № 43 на ОбС Казанлък, проведено на 29.09.2022 г. 

• Уважаема г-жо Стоянова, 

Уведомявам Ви, че на Заседание № 43 на ОбС Казанлък, проведено на 29.09.2022 г. освен 
изпратените Ви Решения от № 772 до № 795, не бяха приети решения поради събраните 
недостоrьчен брой гласове, по следните точки от Дневния ред: 
Точка 7, Доклад вх.№ ОС1905/19.09.2022 г, 
Точка 16, Доклад вх.№ 1881 /09.09.2022 г., 
Точка 22, Доклад вх.№ 1899/16.09.2022 г. 

Приложено, връщам Ви цитираните доклади. 

Николай Златанов 
Председател на Общински съвет Казанлък

1of1 04/10/2022, 11:27 



ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ЗАПОВЕД ~к~ 

Ns...~1б~  _с _-

гр. Казанлък,  о~ 4о  2022

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 45, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

ВРЪЩАМ 

3а ново разглеждане Решение на Общински съвет Казанлък, взето на заседание, 

проведено на 29.09.2022 год. по доклад с Вх. № ОС-1899/16.09.2022 год. с което е 

отказано откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167:503.9525 с адрес: ул. Орешака 

№77, гр. Казанлък, обща площ 12 185 кв.м. като нецелесъобразно. 

МОТИВИ: 

С доклад с Ваш вх. № ОС-1899/16.09.2022 год. е предложен проект за решение за 

откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака 

№77, гр. Казанлък, обща площ 12 185 кв.м. 
Докладът с проект за решение е мотивиран с аргумента, че имотът е част от 

ГПУРОИ за 2022 год., в Приложение № 1 ,,Очаквани приходи", приета с Решение № 

556/25.11.2021 год., изм. с Решение № 716/30.06.2022 год. 

На свое заседание, проведено на 29.10.2022 год. Общински съвет Казанлък, под 

точка 22 от дневния ред, разгледа внесения доклад и със 7 гласа „ЗА", 7 ,,Против и 3 
„Въздържал се", не беше прието предложеното Решение. 

По силата на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметьт на общината може да върне 

незаконосъобразен или неделесъобразен на общинския съвет за ново обсъждане. 

В настоящия случай считам, че решението с което се отказва откриване на 

процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен 

имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака №77, гр. Казанлък, обща 

площ 12 185 кв.м. е нецелесъобразно. 
Във възникналия дебат, по време на обсъждане на предложението се изrькнаха 

аргументи, че процесният терен е бил отреден за изграждане на спортна зала и ако бъде 

продаден няма други подходящи имоти в гр.Казанлък за изграждането й. С оглед 

изказването на общинския съветник Г-н Григоров следва да се уточни, че в имота, 

който е предмет на продажба не е съществувало ,инвестиционно намерение за 

изграждане на спортна зала. Подобен проект се предвйжда да се изгради в съседния 

Поземлен имот 35167.503.9501 с площ 16249 кв. 

С предложения проект за решение се цели изпълнението на ГПУРОИ за 2022 год., 

която е важна част от работата на Община Казанлък пряко отразяваща се на приходите 

и реализирането на инвестиционната програма. Реализирането на продажбата на имота, 

който Общинския съвет е включил в програмата за продажба, ще донесе на общината 



значителни приходи, които ще спомогнат за реализирането на много от обектите, 
предмет на инвестиционната програма, приета отново от Общински съвет Казанлък. 

Настоящата Заповед да се изпрати на председателя на Общински съвет Казанлък, за 
разглеждане на върнатото за ново разглеждане решение, по реда на чл. 45, ал. 7 от 
ЗМСМА. 

ГАЛИИА СТОЯИОВi 
Кмет на Община Каза 



до 
Г-П ИИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 

ДОКЛАД 

®~fiвтНСК СвЕт 

~  VG-зЛ 
`~t~ 

по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

от Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък 

Относно: Откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525, (УПИ III-921,4403 - 
„За спорт и атракции" в кв. 595), гр. Казанлък, общ. Казанлък. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ ЗЛАТАНОS, 

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

Мотиви: В Приложение №1 „Очаквани прикоди от предстоящи сделки по реда на 
ЗПСК" от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение 
№556/25.11.2021 г., изменена с Решение №716/30.06.2022 г. на Общински съвет- 
Казанлък бе включен: 

Под номер 14: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест 
седем точка пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет киляди сто 
осемдесет и пет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град 
Казанлък, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. 
„Орешака" №77, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на 
трайно ползване: Незастроен имот за спортен обект; Предкоден идентификатор: 
35167.503.9502, 35167.503.4403. Ведно с построената върку имота Сграда с 
идентификатор 35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка 
девет пет две пет точка едно) със застроена площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. 
м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад. При граници на поземленият 
имот: 35167.503.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 35167.503.924, 35167.503.4409, 
35167.503.44; 35167.503.45. По Подробен устройствен план -План за регулация на град 
Казанлък, одобрен със Заповед № 154/05.02.2020 г. на Кмета на община Казанлък 
представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-921,4403 „За спорт и атракции" в 



квартап 595, ведно с построената върху него сграда, сглобяема конструкция, построена 

1985 година. 

За имота има съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №4174/14.06.2022 

г., вписан в Служба по вписванията с вк. рег. №3450/15.0б.2022 г., акт. №159, том 11, н. 

д. 2334. 
С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е 

необкг~эдимо откриване на процедура за приватизация на съшия, във връзка с което 

предпцгам;сле~ния ~ 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Общинскй съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 

26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за 

възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или 

следприватизационния контрол, включително процесуално представителство 

/НВИДСППСПКВПП/, 

РЕШИ: 

I. Откриване на процедура за приватизация и определя метод за извършване на 

приватизация - публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както 

следва: 
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно шест седем точка 

пет нула три точка девет пет две пет) с площ 12 185 (дванадесет хиляди сто осемдесет и 

пет) кв. м. по Кадастрапна карта и кадастрапните регистри на град Казанлък, общ. 

Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. „Орешака" №77, Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: 

Незастроен имот за спортен обект; Предходен идентификатор: 35167.503.9502, 
35167.503.4403. Ведно с построената върху имота Сграда с идентификатор 

35167.503.9525.1 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет пет две пет 

точка едно) със застроена площ от 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., брой етажи: 1, 
предназначение: Складова база, склад. При граници на поземленият имот: 

35167.503.9501, 35167.503.5027, 35167.503.269, 35167.503.924, 35167.503.4409, 
35167.503.44, 35167.503.45. По Подробен устройствен план -План за регулация на град 

Казанлък, одобрен със Заповед №154/05.02.2020 г. на Кмета на община Казанлък 

представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-921,4403 „За спорт и атракции" в 

квартал 595, ведно с построената върху него сграда, сглобяема конструкция, построена 

1985 година. 

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 

провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на 

НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен 

меморандум, пазарна оценка, както и актуализация на същите за имота по т. I. 

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. II, да 

ги предложи за утвърждаване от Общински съвет - Казанлък. 



Настоящото решение подлезiси на обнародване в ДВ и публикуване в два z{енпгрални 
е,жедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от 3ПСК. Разноските за публикагуиите са за сметка на 
Обzгуина Казанлък. 

Паспгоящия акт да се изпрати на Кмета на Оо'щина Казанлък и Областния управипгел на 
Об2аст Стара 3агора в седеwгдневен срок от npueмaнemo.tiry. 
17ренис от решението да се изпрати на Районна прокурапгура — Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор за законност. 

Пастоящия акпг може да се върне за ново оо'съждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 
от ЗМСМА в 7-дневен срок от nалучаванетпо му. 

Настоягция акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Стара 
3агора. 

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

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Даниела Колева — Началник отдел ИУС 

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪSЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

Предоставям Ви доклада и в електронен вид. 

Приложение: 
1. Копие от АЧОС №4174/14.0б.2022 г., вписан в Служба по вписванията с вк. рег. 
№3450/15.06.2022 г., акт №159, том 11, н. д. 2334. 
2. Копие от Скица №15-1042452-08.09.2022 г., издадена от СГКК — гр. Стара Загора. 

С уважение, 



/JГEMI.fNt~ ПО 'ГЕФзЕЗ%tf]., 

Y~'JГ1?л°~E$3f?S1 С'Г1тi~ 

офия ' &18.. ~в.пгспа_г 
т-г,:Г2:9:к;а 45 40 . F
4САо.~ºjcADASтRE:Bг • 411VEVц,гАо tTIгF.EG 

СтР. 1 Gr .2 

СГуЖ~А п0 r~оцЕ3ия, KAРTJГРА$ия И КАДАСТЪР - Г? GTAPА 3АГ рА 
6003, Y9i. 'цАР СИмЕО!-± ВсЛИКи° №1, 042/6 2 2 1 1.3; 621907, 

Ѕtara2agoгaucadastre.Ьg, оУ:гСтАТ'ЗО362Э0з 

СКИЦА НА ПОЗЕМГiЕН ИiИOT 
№ 15-1042452-08.09.2022 г 

Поземлен имот с идентификатОр 35167.503.9525 

Гр. Казанлък, Общ. Казанлък, Обл. Стара Загора 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, Одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 
на IЛЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последн0 изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 поземления имот е от 
21.06,2022 г 
Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, ул. ОРЕШАКА № 77 
Площ: 12185 кв, м 
Трайно предназначение на теритОрията: Урбанизирана 
Начин на трайн0 пОлзване: Незастроен имот за спортен обект 

к0ординатна Система ККС2005 

Предишен иденти 
Номвр по предхо, 

Скица № 15-1 Q4 
заявление с вdiд~зь~q ~ ~~,(~;09.г022 г. 

~~ ~~~- ~.7~,ф / •

Олга Тене ? ова~6А Казанлък 

5027 

9П9

- кДр м 1:г000 
503.9502; 35167.503.4403 
'ºg 

. 

®
и~gадена въз основа на 

976 

200 
93 

Подписан с iталифициран ёлеюронев neчafGaodesy Cartogi _ 
and.Cadastre Agëncy: E ' , ., . ..   . , . •  . -....,-, ,: 
DN- C-BG, L—Sofia, O=Geodesy Canograдhy апд CedastreAgencq,-
O1D2 5:4t97=NTRBG-130362903• CN- Gëodësy Саподггрhу and 
Cadastre Agency 
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СьСеди: э51б7.503,Э50 , 35157.503,5427 
35.d fi7.543=45 

СОфиЯ.163, цв.ппг=;, :гз:,, ';

АСАП@GAt3A5-R'Е.3Г .

сто 2 от 2 
351 57.503.269, 33167,503.924, 35167.503.4409, 35167.5U3.44, 

;о~г,твеницсл по данни от КРНИ: 

1. сQ08'! 7778, CD6ЩVIНА КАЗАНЛЪЭ< 
Ид. vaс-r 1/1 от правото на собственост 
АкГ за цастна общинска собственост № 159 том 11 рег. 3449 дело 2334 от 15.06.2022г., издаден от 
Служ6а по вписванията гр.Казанлък 

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

Сгради, които попадат върху имота 
1. Gграда 35167.503.9525.1: застроена площ 295 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Складова база, 
СКЛ дД 

Скица № 15-104 
заявление с вх 

Олга Тёнева ~, 

о LW~~inaл ~; ~и~дадена въз  
9.2022 г. 

основа на 
✓~,  

ва Казанлък 

~ 
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kу1Ет НА ОsiцHНАтА: 
Га.,зина Георгиева Стоянова

ё1 фдм'гi7еlЯj 

зА цАСтнА  
~Регистър: 1;
Досие: 4174; 
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№ АКТ ~ ~ 4174
ОБтттинСКА СОЕСтвЕl-бст

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 14.0б.2022г. 

2. ПР A.ВНО OCHOBAHIIE цл. 59, a,Z. 2 от ЗОС, ч.п. 19 от Наредба №82009 г. 
3аповгs Jtis949 от 14.06.202? г. на 3а~r.-кмгт 

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
И.ЧIОТА 

1.ПОЗЕМЛЕН ИM0Т, Ппощ: 12185 кв.м. 
(дванадесет хиzяди сто осемдесет и пет кв.м.) 
с идентификатор 35167.503.9525 (три пет едно 
шест седем точка пет нула три точка девет пет две 
пет) по Кадастрална карта и регистри, одобрени 
със Заповед № РД-18-88/ 2015 г. на ИД на АГКК, 
Трайно предназначение на територията: црбани- 
зирана, Начин на трайно ползване: Незастроен 
имот за спортен обект; предишен идентификатор: 
35167.503.9502; 35167.503.4403, номер по 
предходен тглан: няма; Ведно с построената върху 
него Сграда с идентификатор 35167.503.9525.1 
Продължава в р. 11 "Забележки" 

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА 
HMOTA 

Обтаст Стара Загора, Община Казанлък, Казанzък 
кв 595, УПИ III, Поземzен имот с идентификатор 
№ 35167.503.9525, цлица Орешака, № 77, 

5. ГРАНИЦИ НА ИVIOTA ПИ с идентификатори 35167.502.9501, 
35167.503.5027, 351 б7.503.269, 35167.503.924. 
35167.503. 4409, 35167.503.44, 35167.503.45. 

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

132318.30 (сто ттидесет и две хитяди триста и 
осемнадесет zева и тридесет стотинки) 
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. ПРЕцСЭСТАВЕНИ nPABA 3А у"ПPАBЛБI--IIIE 
От кмгта на сс:дt.га kазанлък на основзние ц.. ?2. а;. 5 от Заксэца за оо"п,тинскзта 
соо"ствгност 

I . akIOCbCTАBИTЕл 
Оага ТгЕr:.ва Шикзва 
ГZавен експерт ŭI5`С 

Подпис 

I 1. 3АБEЛEпCItи 
Продължение от р. 3 Вид и описание на имота": 

i три пет гдно шест седем точка пет иула три точка девет пет две пет точка едно), 
застроена п;тощ ?9Ѕt.двеста девr.тдасет и пет) кв. м, о"рой надземии :,таh:и: i(гдин'), 
орой подземни етажи: няtilа данни, предназначениг: Складова оаза, склад, сглооягма 
кvис iрукдия, построенв 1985 (киляда деветстотин осе:чщгсет и пета) годинз. 
Пп Подроо"ен у етройствен план-План за регулация на град Ка.занлък, одобрен със 
3адовед Ns 15=I от 05.02?020 г. на Кмета на оо"щина kазанлък представцгва 
црг ;_z_-iraн г:эзем лея Нмот ;УПН) III-92 t, =140 3 "3G спэrт и втgакІиr; в кв. 595. 


