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` СОЛАР-Н-БЕЛЕНЕ  ЕООД  
гр. София. п.к. 1202, р-н  Възраждяне, ул. ..Пордилк" N 2 

о®~ 
0/ 	о?Оа?а?,-. 

- 6ЕЛJЕНЕ  _ 
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г-н  Милен  Дулев  
Кмет  на  Община  Белене  
гр. Белене, п.к. 5930 
ул."България"№35 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

От: 
„СОЛАР-Н-БЕЛЕНЕ" ЕООД  
ЕИК: 206840159, със  седалище  и  адрес  на  
управление: гр. София, п.к. 1202, р-н  
Възраждане, ул. „Пордим" №  2, 
представлявано  от  Нейко  Василев  Вълов  

Уважаеми  г-н  Кмет, 

Във  връзка  с  наше  инвестиционно  намерение  на  територията  на  Община  Белене, 
заявяваме  интереса  си  за  закупуване  на  недвижими  имоти, собственост  на  Община  
Белене, а  именно: 

1. Поземлен  имот  с  идентификатор  20537.36.15, с  площ: 13 217 кв.м., 
находящ  се  в  област  Плевен, община  Белене, село  Деков, местност  „Тръпките", вид  
собственост: Общинска  частна, вид  територия: Земеделска, категория: 10, НТП  
Изоставена  нива  и  

2. Поземлен  имот  с  идентификатор  20537.36.5, с  площ: 32 322 кв. м., находящ  
се  в  област  Плевен, община  Белене, село  Деков, местност  „Тръпките", вид  собственост: 
Общинска  частна, вид  територия: Земеделска, категория: 10, НТП  Изоставена  нива, с  
цел  реализиране  на  инвестиционното  намерение  на  територията  на  гореописаните  
имоти. 

Моля  Община  Белене  да  определи  начин  и  ред  за  разпореждане  с  гореописаните  
недвижими  имоти. 

За  контакти: +359 88 6451525 Петр  Баран  

28.02.2022 г. 
гр. София  

С  уважение: 
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Регистьр: 
Досие: 

1.ДАТА  НА  СЪСТАВЯНЕ: 21-09-2012 
2.ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ  Чл.2, ал.4, чл.3, ал.1, чл.56, ал.1, чл.58, ал.1 от  ЗОС  и  Заповед  

№РД-14- 95/18.06.2012 год. на  Министьра  на  МОМН  

З.ВИД  И  ОПИСАНИЕ  НА  
ИМОТА  

Имот  с  кадастрален  №036005 в  землището  на  с.Деков, община  
Белене  с  площ  32,318 дка, местност  "Тръпките" с  начин  на  трайно  
ползване  (НТП) ИЗОСТАВЕНА  НИВА  Категория  на  земята  - Десета  

4.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  НА  
ИМОТА  

Област  Плевен, Община  Белене, с.Деков  ИМОТ  036005 

5.ГРАНИЦИ  НА  ИМОТА  Север: имот  036004 — изоставена  нива; Изток: имот  036014 — 
изоставена  нива, имот  036015 — изоставена  нива  и  имот  036016 — 
изоставена  нива; Юг: имот  036006 — изоставена  нива; Запад: имот  
000101 — полски  път. 

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

202 лева  



7.СЪСОБСТВЕНИЦИ  няма  

8.НОМЕР  И  ДАТА  НА  
СЪСТАВЕНИТЕ  ПО-РАНО  
АКТОВЕ  

няма  

9.ПРЕДОСТАВЕНИ  ПРАВА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ: 

10.АКТОСЪСТАВИТЕЛ : инж.Пламен  Славчев  Петров  - Гл.експерт  "ОС" 
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Регистьр: 
Досие: 

1.ДАТА  НА  СЪСТАВЯНЕ: 21-09-2012 
2.ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ  Чл.2, ал.4, чл.3, ал.1, чл.56, ал.1, чл.58, ал.1 от  ЗОС  и  Заповед  

№РД-14- 95/18.06.2012 год. на  Министьра  на  МОМН  

3.ВИД  И  ОПИСАНИЕ  НА  
ИМОТА  

Имот  с  кадастрален  №036015 в  землището  на  с.Деков, община  
Белене  с  площ  13,216 дка, местност  "Тръпките" с  начин  на  трайно  
ползване  (НТП) ИЗОСТАВЕНА  НИВА  Категория  на  земята  - Десета  

4.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  НА  
ИМОТА  

Област  Плевен, Община  Белене, с.Деков  ИМОТ  036015 

5.ГРАНИЦИ  НА  ИМОТА  Север: имот  036014 — изоставена  нива; Изток: имот  000313 — полски  
път; Юг: имот  036016 — изоставена  нива; Запад: имот  036005 — 
изоставена  нива. 

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

82,60 лева  



7.СЪСОБСТВЕНИЦИ  няма  

8.НОМЕР  И  ДАТА  НА  
СЪСТАВЕНИТЕ  ПО-РАНО  
АКТОВЕ  

няма  

9.ПРЕДОСТАВЕНИ  ПРАВА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ: 

1 О.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: инж.Пламен  Славчев  Петров  - Гл.експерт  "ОС" 
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СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ , КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  - ГР. ПЛЕВЕН  
5800, ПОLЦЕНСКА  КУТИя  1081, Ул. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ " №1, ет.8, 064/801420; 804302, 

pleven@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-92449-31.01.2022 г. 

Поземлен  имот  с  идентификатор  20537.36.5 

С. Деков, общ. Белене , обл. Плевен  
По  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри , одобрени  със  Заповед  РД-18-29/21.01.2019 г- 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР  НА  АГКК  
Последно  изменение  на  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри , засягащо  поземления  имот  е  от  
17.02.2021 г  
Aqpec на  поземления  имот: с. Деков, местност  ТРЪПКИТЕ  
Площ: 32322 кв. м  
Трайно  предназначение  на  територията : Земеделска  
Начин  на  трайно  ползване : Изоставена  нива  
Категория  на  земята : 10 

Координатна  система  ККС2005 

Подписан  с  квалифициран  елекrронен  печат  Geodesy Cartography 
and Cadastre Agency, E 
DN: C=BG, L=Sofa, O=GeodesуΡ Cartography and Cadastre Agency, 
010.2.5.4 97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and 
Cadastre Agency 

Скица  №  15-92449-31 	І -я 	-:еі-га  въз  основа  на  
заявлени 	 ~ вхо  щ  , 	" ~~ 	і jі~ ~ - 	'1.~'~2 Г. . i 
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~ София  1618, ке.Павлово, ул.Мусала  №1 
тел.:02/955 45 40, факс  021955 53 33 
ACAD@CADASTREBG • WWW.CADASTRE.BG  

~ /JГEHL1Nf1 110 ГЕОЛЕ3Нf1, 
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Скица  №  15-9244  

а  

олгА  : 	 9 :~~ л• а  Р  мА  1~~U -   

на  въз  основа  на  
12022 г. 

ОВА  О6А  Белене  

, 

заявление  

Предишен  идентификатор: няма  
Номер  по  предходен  план: 036005 
Съседи: 20537.36.6, 20537.36.16, 20537.36.15, 20537.36.14, 20537.36.4, 20537.35.101 

стр. 2 от  2 

Собственици  по  данни  от  КРНИ: 
1. 000413579, ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  
Ид. част  1/1 от  правото  на  собственост  
Акт  за  частна  общинска  собственост  №  49 том  12 рег. 4071 дело  2424 от  16.10.2012г., издаден  от  Служба  
по  вписванията  гр.Левски  

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

Сгради, които  попадат  върху  имота  
няма  данни  за  сгради  
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СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ , КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  - ГР. ПЛЕВЕН  
5800, ПОщЕНСКА  КУТИя  1081, Ул. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ " Ng1, ет.8, 064/801420; 804302, 

pleven@cadastre.bg, БУЛСТАТ:13о362903 

СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-92437-31.01.2022 г. 

Поземлен  имот  с  идентификатор  20537.36.15 

С. Деков, общ. Белене, обл. Плевен  
По  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри , одобрени  със  Заповед  РД-18-29/21.01.2019 г. 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР  НА  АГКК  
Последно  изменение  на  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри , засягащо  поземления  имот  е  от  
17.02.2021 г. 
Адрес  на  поземления  имот: с. Деков, местност  ТРЪПКИТЕ  
Площ: 13217 кв. м  
Трайно  предназначение  на  територията : Земеделска  
Начин  на  трайно  ползване : Изоставена  нива  
Категория  на  земята : 10 

Координатна  система  ККС2005 

М  1:2000 

КАРТ~~
А  

Скица  №  15-92437 
заявлени  

ОЛГбК  Вол  

въз  основа  на  
iіi 	-з9.оr~ргг  г. 
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Подписансквалифициранепектронен  печат  Geodesy Cartography 
and Cadastre Agency, E 
DN: C=BG, L=Sofa, O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency, 
O1D.2.5.4.97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and 
Cadastre Agency 



София  ~618, кв .Павлово , ул .Мусала  Na1 
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~ /аГЕН11Иf1 по  ГЕО'E3Nf1. 

кАРтог~АФия  1 кЛ.~4стvР  

Предишен  идентификатор : няма  
Номер  по  предходен  план: 036015 
Съседи: 20537.36.16, 20537.36.313, 20537.36.14, 20537.36.5 

Собственици  по  данни  от  КРНИ: 
1. 000413579, ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  
Ид. част  1/1 от  правото  на  собственост  
Акт  за  частна  общинска  собственост  №  48 том  12 рег  4071 дело  2423 от  16.10.2012г., издаден  от  Служба  
по  вписванията  гр.Левски  

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

Сгради, които  попадат  върху  имота  
няма  данни  за  сгради  

Скица  №  15- 2437 .,° .!=~'i j~'f.~ ~'~ена  въз  основа  на  
заявление 	.• 	~ ~ 	7 ь  і̀ .0 І~i2022 г. 
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ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН  
ОБWИНА  БЕЛЕНЕ  

5930 гр .БЕЛЕНЕ  ул .БЪЛГАРИЯ  N: 35 

Изх . №  6501014279 / 02.03.2022 г . 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  3А  ДАНЪЧНА  ОЦЕНКА  ПО  ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ  ДОПК  

Настоящото  удостоверение  се  издава  на  основание  чл. 3 от  Приложение  №  2 към  3МДТ  и  чл. 264, 
ал. 1 от  ДОПК  на  

ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  

ЕИК  по  БУЛСТАТ  000413579 

Адресза  кореспонденция  
ул . 6ЪЛГАРИЯ  №  35, гр . БЕЛЕНЕ  5930 

в  уверение  на  това , че  съгласно  нормите  за  оценка  по  Приложение  №2 от  3МДТ  за  имот  находящ  
се  в  5935 с .ДЕКОВ  , описание  на  земята : местност  ТРЪПКИТЕ  и  представляващ  - земеделска  земя  

Вид  зем . земя 
	

Идентификатор 	Категория 	Площ , 	Дан . оценка  
кв . м 	 лв. 

Ниви 
	

20537.36.15 	 Категория  Х 	13217.00 	113.00 

данъчната  оценка  на  гореописания  имот  е: 113.00 лв. словом : 
СТО  и  тРИНАДЕСЕт  лв. и  00 Ст. 

На  основание  чл .264, ал .1 от  ДОПК , след  извършена  проверка  удостоверявам , че  лицата  - 
собственици  
1. 	ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ , ЕГН /БУЛСТАТ: 000413579 - няма  непогасени  задължения  за  имота  
Удостоверението  за  данъчна  оценка  е  валидно  до  31.12.2022 г . 

Прехвърлянето  или  учредяването  на  вещни  права  върху  недвижими  имоти  или  наследствени  
права , включващи  недвижими  имоти , включването  на  недвижими  имоти  или  вещни  права  върху  
недвижими  имоти  като  непарични  вноски  в  капитала  на  търговски  дружества , вписването  на  
ипотека  или  особен  залогсе  допуска, ако  прехвърлителят, съответно  учредителят, ипотекарният  
длъжник  или  залогодателят  представи  декларация , че  няма  непогасени , подлежащи  на  
принудително  изпълнение  публични  държавни  и  общински  задължения  (чл . 264, ал . 1 ДОПК ). 

Настоящото  се  издава  по  искане  Вх . №  6501014279/02.03.2О 2 г ,;ч  а  да  послужи  пре~ 

Удостоверението  се  издава  по  данни  на  ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  , актуал  ~~н+г'02 	2 г. 

БШ►~~'~ ~ 

Подпис : 	 
6EhEHE г? 

Издал : И  ~~; 	иЯ  е~'~дова  



ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН  
ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  

5930 гр.БЕЛЕНЕ  ул.БЪЛГАРИЯ  N: 35 

Изх. №  6501014280 / 02.03.2022 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ДАНЪЧНА  ОЦЕНКА  ПО  ЧЛ.264, АЛ.1 ОТ  ДОПК  

Настоящото  удостоверение  се  издава  на  основание  чл. 3 от  Приложение  №  2 към  3МДТ  и  чл. 264, 
ал. 1 от  ДОПК  на  

ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  

ЕИК  по  БУЛСТАТ  000413579 

Адресза  кореспонденция  
ул. БЪЛГАРИЯ  №  35, гр. БЕЛЕНЕ  5930 

в  уверение  на  това, че  съгласно  нормите  за  оценка  по  Приложение  №2 от  3МДТ  за  имот  находящ  
се  в  5935 с.ДЕКОВ  , описание  на  земята: местност  ТРЪПКИТЕ  и  представляващ  - земеделска  земя  

Вид  зем. земя 
	

Идентификатор 	Категория 	Площ, 	Дан. оценка  
КВ.м 	 лв. 

Ниви 
	

20537.36.5 	 Категория  Х 	32322.00 	305.40 

данъчната  оценка  на  гореописания  имот  е: 305.40 лв. словом: 
тРИСТА  И  пЕт  лв. и  40 СТ. 

На  основание  чл.264, ал.1 от  ДОПК, след  извършена  проверка  удостоверявам , че  лицата  - 
собственици  
1. 	ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ, ЕГН/БУЛСТАТ: 000413579 - няма  непогасени  задължения  за  имота  
удостоверението  за  данъчна  оценка  е  валидно  до  31.12.2022 г. 

Прехвърлянето  или  учредяването  на  вещни  права  върху  недвижими  имоти  или  наследствени  
права, включващи  недвижими  имоти, включването  на  недвижими  имоти  или  вещни  права  върху  
недвижими  имоти  като  непарични  вноски  в  капитала  на  търговски  дружества, вписването  на  
ипотека  или  особен  залог  се  допуска, ако  прехвърлителят, съответно  учредителят, ипотекарният  
длъжник  или  залогодателят  представи  декларация , че  няма  непогасени , подлежащи  на  
принудително  изпълнение  публични  държавни  и  общински  задължения  (чл. 264, ал. 1 ДОПК). 

Настоящото  се  издава  по  искане  Вх. № 	6501014280/02.03.20 

Удостоверението  се  издава  по  данни  на  ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ  , ак  уалн  
~ 

,у~~~~ послужи  пред  
w 
~2\r. 

D; 
 02.03. 
ОБШь~1М~+ 

БЕЛЕНЕ ] 
Подпис:....  

Издал: Изаб:~✓3и  Ферадова  
.;;. ~ 



КМЕТ: / 	 . ® . ..К, 
..r~...~~.а  , . ,, 

До  К  М  ЕТА  
на  Общ. Белене  

Кметство  ДЕКОВ  
Изх.№ 	  

Дата: 	Q З   
СТАНОВИЩЕ  

От  Калин  Весков  Петракиев  
Кмет  на  Кметство  с. Деков  

Относно: предложение  от„ Солар-Н-Белене" ЕООД  за  покупка  на  
недвижими  имоти, Частна  Общинска  собственост  в  землището  на  с. 
Деков. 

В  предвид  постъпилото  предложение  от  „Солар-Н-Белене" ЕООД  
към  Кмета  на  Община  Белене  с  ВХ. №  25-00-47/02.03.2022г. за  закупуване  
на  недвижими  имоти  в  землището  на  с. Деков, а  именно: 

1.Поземлен  имот  с  идентификатор  20537.36.15 с  площ  13 217 кв.м. в  
землището  на  с. Деков,община  Белене  в  местност  „ Тръпките",вид  
собственост: Общинска  частна,вид  територия: Земеделска, категория:l0, 
НТП  Изоставена  нива. 

2. Поземлен  имот  с  идентификатор  20537.36.5, с  площ: 32 322кв. м., 

находящ  се  в  землището  на  с. Деков,община  Белене  в  местност  „ 
Тръпките", вид  собственост: Общинска  частна,вид  категория: 
Земеделска,категория: 10, НТП  Изоставена  нива, с  цел  реализиране  на  
инвестиционно  намерение  на  територията  на  гореописаните  имоти. 

Считам,че  горепосочените  имоти  не  представляват  интерес  за  
Кметство  Деков  и  давам  съгласие  същите  да  бъдат  продадени  чрез  гьрг, 
като  бъдат  спазени  всички  закони  за  разпореждане  с  Общинска  
собственост. По  ЗМСМА  част  от  средствата,придобити  от  продажба  следва  
да  бъдат  добавени  в  Бюджета  на  Кметството. 

с. Деков  
07.03.2022 



    „ХЕМУС КОНСУЛТ”ЕООД
   гр.Троян, ул. „Васил Левски” №1; тел./факс 0670/6 30 27 

ПАЗАРНА ОЦЕНКА 
на недвижими имоти - земеделски земи, 

находящи се в землището на с. Деков, община Белене, 
 област Плевен 

Собственост на Община Белене 
Идентиф.№ 22 03 10 01 

март 2022 г. 
гр.Троян 
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            1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Описание на заданието 
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на недвижими 

имоти- земеделски земи, находящи се в землището на с. Деков, община Белене, област 
Плевен, собственост на Община Белене. 

 
Възложител: Община Белене 
Оценител: „Хемус Консулт” ЕООД, гр. Троян. Дейностите по изготвянето на 

оценката са осъществени от експерт на дружеството Цанко Спасовски - вписан в 
регистъра на независимите оценители (копие от сертификата е приложено към 
доклада). 

Цел на оценката: Определяне пазарната стойност на недвижимите имоти. 

Използвани методи на оценка:  
• Метод на посредственото сравнение; 
• Метод на поземлената рента; 
• Метод на ликвидационна стойност. 

Дата на извършен оглед на обекта: 02.03.2022 г. 
Дата на оценката: 04.03.2022 г. 
Валутен курс на БНБ към датата на оценката: 1 EUR = 1.95583 лв. 
 
1.2. Ограничителни условия 
Настоящата оценка и заключението за крайната стойност са определени при 

следните ограничителни условия, допускания и декларация: 
• Оценителят, който участва в оценката, не предявява никакви претенции към 

оценявания недвижим имот, което би могло по какъвто и да е начин да засегне 
обективността на оценката във всеки настоящ и бъдещ момент за срока на валидност 
на оценката. 

• Полученото възнаграждение от изпълнителя не е свързано по никакъв начин с 
оценката, дадена в този доклад. 

• Изходната информация относно оценявания обект е предоставена от 
Възложителя и 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, 
при липса на рязка промяна в макроикономическата среда. 

• Оценителският екип декларира с подписа си в този доклад, че изпълнява 
изискванията на чл.21, ал.1. от ЗНО. 

• Настоящята оценка е изготвена в съотвествие с Българските стандарти за 
оценяване (БСО), утвърдени от Камарата на независимите оценители в България 
/КНОБ/ и не противоречи на Международните стандарти за оценяване. 

• Оценката е възложена и изготвена единствено за посочената цел, поради което 
не може да бъде използвана за друга цел, различна от първоначалната. Изразеното в 
оценителския доклад становище за стойност не е задължително за Възложителя/ 
Потребителя, поради което оценителят не носи отговорност пред трети страни. 
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1.3. Специални условия 
 Настоящата оценка и заключението за крайната стойност са определени при 
следните специални условия и допускания: 

• Настоящата оценка е извършена в условията на съществена несигурност, 
причинена от обявената на 11 март 2020 г. от Световната здравна организация 
„глобална пандемия“, във връзка с разпространението на зараза с новия коронавирус 
(COVID-19); 

• Пазарната оценка е изготвена към последната възможна предкрисисна дата, 
към която стойността за конкретния имот би могла да бъде определена въз основа на 
наличните пазарни доказателства; 

• Неизвестното бъдещо въздействие, което здравната криза COVID-19 може да 
окаже върху пазара на недвижими имоти, е възможно да доведе до значително по-
бърза промяна в пазарната адекватност на оценката и необходимост от 
преразглеждане на пазарната стойност на недвижимия имот. 

 
1.4.  Информационни източници 
Оценката е изготвена на базата на извършения оглед на място и изходната 

информация, предоставена от Възложителя. Използваните информационни източници 
са следните: 

• Нот. акт за ЧОС №2968 от 21.09.2012 г.; 
• Нот. акт за ЧОС №2969 от 21.09.2012 г.; 
• Скица №15-92449 от 31.01.2022 г.; 
• Скица №15-92437 от 31.01.2022 г.; 
• Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №6501014279/02.03.2022 г.; 
• Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №6501014280/02.03.2022 г.; 
• Информация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания обект; 
• Досегашен опит и наличната база данни на оценителите. 

 
 
         2. ОПИСАНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

2.1. Местоположение 
Оценяваните имоти: земеделски земи, находящи се в землището на с. Деков, 

община Белене, област Плевен. 
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2.2. Правен статут и описание 
Съгласно описаните в таблицата документи за собственост, Община Белене e 

собственик на оценяваните обекти. 
№ по 
ред Землище имот № НТП Категория  

Площ - 
дка  Местност Н.А. дата Собственик 

1 Деков 20537.36.15 Изоставена нива десета 13,217 Тръпките 2969 21.9.2012 Община Белене 
2 Деков 20537.36.5 Изоставена нива десета 32,322 Тръпките 2968 21.9.2012 Община Белене 

 
 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА ПО МЕТОДА НА ПОСРЕДСТВЕНОТО 
СРАВНЕНИЕ 

 
3.1. Описание на метода 
Методът на посредственото сравнение 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 на т. нар. пазарни множители да се достигне до оценка за 
пазарната стойност на оценявания обект, като се използва информацията за пазарната 
цена на еталонните имоти. 

Еталонните имоти следва да са сходни, аналогични на оценявания по 
местонахождение, начин на трайно ползване, категория. За да бъде избран даден имот 
за еталон, неговата цена трябва да е известна - това може да бъде информация от вече 
осъществени продажби или информация за предлагане на сходни имоти, която може 
да служи за ориентир, след като се направи подбор на база експертни мнения на 
брокери от агенции за недвижими имоти и се приемат редица допускания. При 
извършване на сравнителния анализ се определят различията- площ, местоположение, 
категория, които са чувствителни към стойността на имотите. Правят се корекции за 
съответствие на характеристиките на имотите. 

Пазарният множител е отношение между пазарната цена на дадения недвижим 
имот и друг негов показател.  Използван е за пазарен множител цената на дка. 
Изборът на този показател до голяма степен е предопределен от възможността да се 
осигурят числови стойности за оценявания и за еталонния имот. 

Основният информационен източник при оценката на имотите по 
сравнителния метод е наличната информация за цени на земеделските имоти при 
покупко-продажби от специализирани сайтове на пазара на земеделски земи по 
общини и землища - http://www.zemi.bg. 
 

3.2. Оценка на имотите  
В настоящата оценка е използвана информация от Агенции за недвижими 

имоти. За еталонни имоти са подбрани подобни по предназначение обекти. 

№ Местоположение Офертна Коректив Коефициент  Коефициент  Коефициент  Коефициент  Цена Площ 
Кате 
гория Стойност 

  на сравнимите цена предлагане местопо- площ категория НТП коригирана     (лв./ 
   имоти (лв.) продажби ложение       (лв.) (дка)   дка) 

1 
землище с. 
Лозица 6 000 85% 105% 110% 70% 95% 3 917 5 3 783,44    

2 
землище с. 
Муселиево 50 000 85% 95% 90% 85% 95% 29 343 42 6 698,63    

3 
землище с. 
Дисевица 32 985 85% 70% 100% 70% 95% 13 051 15 3 870,09    
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Oсреднена пазарна стойност на 1 дка 784,05 
ПИ 20537.36.15 (дка) 13,217 
Пазарна стойност на оценяваните имоти (лв.) 10 360 лв. 
ПИ 20537.36.55 (дка) 32,322 
Корекционен коефициент за площ 1,1 
Пазарна стойност на оценяваните имоти (лв.) 27 880 лв. 

Пазарната стойност, определена по метода на посредственото сравнение на 
недвижими имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Деков, 
община Белене, област Плевен, към датата на оценката възлиза на:   

38 240 лв. 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА ПО МЕТОДА НА ПОЗЕМЛЕНАТА
РЕНТА 
          4.1. Описание на метода 

Методът на Поземлената рента се основава на възможността земеделските 
имоти да генерират доходи от експлоатацията им, съобразени с начина на трайно 
ползване, местоположението им и други фактори. Стойността на имотите се 
разглежда като съотношение между средния размер на годишната наемна стойност и 
подходяща норма на капитализация на приходите. 

Тъй като земята е обработваема, при определяне стойността на имотите се 
взимат предвид получаваните доходи от рента, при сключен договор за аренда с цел 
земеделско производство. Пазарната стойност на имота се определя по формулата: 

Сзем. = N/(R-q) лв/дка, където: 
Сзем. – пазарна стойност на 1 дка земеделска земя 
N – Годишна рента за единица площ (1 декар) 
R – норма на възвращаемост 
q – Очаквано нарастване на поземлената рента 
4.2. Оценка на имотите 

   За изготвяне на настоящата оценка, оценителският екип извърши проучване на 
изплащани ренти при ползване на земеделски имоти от сключени договори за аренда 
в района. 

Собственост Местоположение на 
имотите 

Обща площ 
на имотите 

 (дка) 

Максимална 
рента за 
района 

(лв./дка) 

Норма на 
възвращаемост 

( % ) 

Ръст 
( % ) 

Настояща 
стойност 

на рентата   
(лв./дка) 

Пазарна 
стойност 

(лева) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Община Белене Деков 13,217 47 6,00% 1,20% 979 12 940 
Община Белене Деков 32,322 47 6,00% 1,20% 979 31 650 

Всичко: 45,539 44 590 

 Стойността, определена по метода на поземлената рента на недвижими 
имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Деков, община Белене, 
област Плевен, към датата на оценката възлиза на:   

44 590 лв. 

Оценка на на недвижими имоти: земеделски земи, находящи се в землището на с. Деков, община Белене, област 
Плевен  
Стр.6          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



Д О Г О В О Р 

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ 

№____ 

Днес, ___________.2022 год. в гр.Белене се сключи настоящия договор между Община 
Белене, гр.Белене 5930, ул.”България” №35, представлявана от Кмета – МИЛЕН ПАВЛОВ 
ДУЛЕВ и Гл.счетоводител – МАЯ ЗДРАВКОВА ТЕРЗИЕВА, БУЛСТАТ 000413579, от една 
страна, на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.65, ал.3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС, 
наричана за краткост “ПРОДАВАЧ” и _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
наричан за краткост “КУПУВАЧ” от друга страна, въз основа на Протокол от проведения 
публичен търг на ____________.2022 год. и Заповед №___________.2022 год. на кмета на 
Община Белене, се сключи настоящия Договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ”ПРОДАВАЧЪТ” продава общински земеделски имоти в землището на с.Деков,

община Белене, както следва: 
1. 
2. 

ІІ.ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 
1. Продажната цена на имотите по точка 1.1 е в размер общо на ______________ лева,

(словом) _________________________________________________________________________. 
Тя е предложена от “КУПУВАЧА” на проведения на _________2022 год. публичен търг 

и е приета от назначената от ”ПРОДАВАЧА” тръжна комисия. 
2. “КУПУВАЧЪТ” е длъжен да заплати на “ПРОДАВАЧА”:
2.1. Продажната цена, в размер общо на _________________ лева, внесена от 

“КУПУВАЧА” по сметка (IBAN) BG74 STSA 9300 8459 4547 00, код за плащане 44 56 00, 
BIG: STSA BGSF на община Белене в ”Банка ДСК” ЕАД. 

2.2. 2% режийни разноски върху продажната цена, съгласно чл.61, ал.1, т.1 от Наредбата 
по чл.8, ал.2 от ЗОС в размер на …................. лева по същата сметка с код за плащане 44 70 00; 

2.3. 3% местен данък върху продажната цена съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ в размер на 
……..………….... лева по същата сметка с код за плащане 44 25 00; 

2.4. Такса за вписване на Договора в Службата по вписванията в размер на 
…………………..  лева по същата сметка с код за плащане 44 70 00; 

2.5. Оценката на лицензирания оценител на имоти в размер на ………………… лева по 
същата сметка с код за плащане 44 70 00; 

2.6. Такса административни услуги съгласно чл.38 от Наредба №8 на Общински съвет-
Белене в размер на 5,0 лева, внесени по същата сметка с код за плащане 44 80 07. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
1. ”ПРОДАВАЧЪТ” получава от “КУПУВАЧА” договорената по точка ІІ.1 продажна

цена. 
2. Настоящият Договор прехвърля собствеността след подписването му от двете страни и

заплащане на пълната продажна цена. ”ПРОДАВАЧЪТ” е длъжен да изпълни всички 
необходими действия по вписване на Договора в съда в срок от 14 (четиринадесет) дни след 
писмено уведомяване за готовност от страна на “КУПУВАЧА”. 

3. ”ПРОДАВАЧЪТ” е задължен в срок от 3 (три) работни дни след заплащане на цялата
сума, да въведе “КУПУВАЧА” във владение и да извърши предаването чрез двустранен 
протокол. В случаите, когато се продава имот без материализирани огради, купувачът се 
задължава да ползва услугите на Лицензирана геодезическа фирма за отлагане на терена на 
границите на имота и да заплати разходите за това. 

4. ”КУПУВАЧЪТ” е длъжен в срок от 3 дни след подписване на Договора да приеме от
“ПРОДАВАЧА” имота и да го освободи от грижите по съхранението му. 

5. ”ПРОДАВАЧЪТ” е длъжен да заплати обратно стойността на обекта в случай, че той
изцяло или частично не е бил собственост на “ПРОДАВАЧА” или е бил обременен с вещни 
тежести. ”ПРОДАВАЧЪТ” е длъжен да заплати и претърпените от “КУПУВАЧА” вреди. 

ІV. ОТГОВОРНОСТИ 
1. В случай, че трети лица предявят основателен иск за собственост върху имота или

части от него, всички разходи, щети, лихви и други са дължими от “ПРОДАВАЧА” на 
“КУПУВАЧА”, ”ПРОДАВАЧЪТ” е длъжен да заплати обратно на “КУПУВАЧА” 
платената от него цена, без лихвите. 

V. СПОРОВЕ 
1. Възникналите в изпълнението на този Договор спорове се решават чрез преки

преговори. За постигнатите договорености се подписват допълнителни споразумения. 
2. В случаите, когато страните не се споразумеят, споровете се решават от компетентния

съд. 

Съгласно чл.18 от Закона за собствеността, настоящия Договор прехвърля собствеността 
върху недвижимия имот. Нотариална форма не е необходима. 

Настоящият Договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра. 

“ПРОДАВАЧ” :                     ”КУПУВАЧ”: 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ           ____________________ 
/___________________/ 

КМЕТ:_____________ 
             /Милен Дулев/ 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:______________ 
/Мая Терзиева/ 

СЪГЛАСУВАЛ ЮРИСТ:_________________ 
 /Ирина Чоранова/ 
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