
„БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД 
гр. София 

 
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. 
 
БИВШ ФУРАЖЕН ЗАВОД ШЕЙНОВО, находящ се в с. Шейново, ул. Стопански двор, 

местност " Чобан чаир " общ. Казанлък, обл. Стара Загора с обща площ на имота 16 997 
кв.м. и обща ЗП на сградите 2 902 кв.м. 

Имотът е с добра локация, достъп до комуникации и ел. напрежение и ВиК. 
Върху имота няма тежести. 
 
Линк към имота от Google Maps: http://goo.gl/maps/erchP 
 
 
Характеристики:  
Местоположение:  
Имотът се намира в непосредствена близост до с. Шейново. Разположен е извън 

регулация при граници – от запад – асфалтов път и земеделски земи, от изток – сгради 
недвижим имот, от север – земеделски земи, от юг – цех Метал Стил. Непосредствено пред 
границите на имота от запад е асфалтов път, който води към с. Шейново. Имотът се намира 
в район подходящ за развиване на дейност. Близкото разстояние от гр. Казанлък (12 км), 
добрата инфраструктура и обществен транспорт правят с. Шейново привлекателно за 
живеене и развиване на бизнес. В непосредствена близост до имота на север се намира 
бензиностанция Неси - Ойл. 

 

http://goo.gl/maps/erchP
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA


Прилежащ терен: площта на терена е 16997 кв.м, в отделен парцел, без 
съсобственост, извън регулация, с геодезическо заснемане, представляващ част от 
кадастралната карта, с идетификатор 83106.502.701. 

Размерите на терена и разположението на сградите са видни от следната скица: 

 

 

 
 
Сграден фонд:  
В имота са построени: 1 бр. склад за груб фураж - 720 кв.м, 1 бр. склад за зърно - 720 

кв.м, 1 бр. Лаборатория - 26 кв.м, 1бр. Фуражен производствен цех - 319 кв.м, 1 бр. 
трафопост - 82 кв.м, 1 бр. сеносушилня - 720 кв.м, 1 бр. мазутно отделение - 22 кв.м, 1 бр. 
кантар - 33 кв.м, 1 бр. метален навес - 108 кв.м, 1 бр. битова сграда - 135 кв.м, 1 бр. гараж - 
17 кв.м. 
 

Външни изгледи към имота: 

 



 

 

 

 

 



Комуникации и Достъп до имота: Достъпът до имота се осъществява чрез входен 
портал в северозападната му част. До имота има изграден собствен асфалтов път, който 
дава възможност за достъп на тежкотоварни МПС и земеделска техника. Прилежащият 
терен е с асфалтова настилка около сградите и изградени вътрешни пътища за достъп от 
предната и задната част на всяка сграда. Имотът се намира в непосредствена близост до с. 
Шейново и на 12 км от гр. Казанлък. 
 

Електроснабдяване: Обектът разполага с работещо електорозахранване от собствен 
трафопост в имота и изградени ел. табла. Трафопостът е напълно изправен.  

 
Водоснабдяване и Канализация: Водоснабдяването в обекта с индустриална и 

питейна вода се осъществява от съществуващ водопровод. В имота има изградена 
канализация, свързана с тази на селото за отпадните води. 
 

Предназначение: Имотът е с основно предназначение за съхранение и преработка 
на зърно и фуражи.  

Подходящ проект позволява имотът да се трансформира в: търговски обект, складова 
база на производители и търговци, също така и като производствена база за земеделска 
продукция. 

Освен за основната му дейност, обектът е подходящ и за набор от алтернативни 
дейности, като: 

РЗП от 2902 кв.м. дават възможност за изграждане на животновъдна ферма с 
последователно изграждане на отделения за животните. 

Сградите с подходящите им форма и размери, дават възможност за преустройството 
им в производствени халета за различни отрасли на промишлеността, включително 
изграждане на къси поточни линии. 

Множеството на брой помещения дават възможност за съвместяване на няколко 
дейности, като това превръща предлагания обект в добра основа за изграждане на 
цялостна технологична схема. 

Асфалтираната площадка дава възможност за използването и като паркинг за 
земеделска техника и инвентар или транспортна техника . 

Към настоящият момент имотът е отдаден под наем и в него се извършва 
производствена дейност. 

 
 
Площи: Терен 16 997 кв.м. 

           Сгради със застроена площ 2902 кв.м. и РЗП 2902 кв.м. 
 

 
           Цени: Продажна цена: 500 000 лв. 
           Наемна цена: 1500 лв. 
           Посочените цени са без ДДС. 

 
 
За контакти:  
Николай Стефанов; телефон: 0885 326 423; е-mail: nstefanov.melko@melinvest.bg; 
Красимир Кръстев; телефон:  0885 690 110; е-mail: kkrastev.melko@melinvest.bg;  
 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA
mailto:nstefanov.melko@melinvest.bg
mailto:kkrastev.melko@melinvest.bg

