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По чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
От Галина Георгиева Стоянова -  Кмет на община Казанлък

ОТНОСНО: Дарение в полза на МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък на 
поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462 по ККР на гр.Казанлък, с площ от 7795 кв.м.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗЛАТАНОВ,

Моля, по внесения от мен доклад, Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание

МОТИВИ: Многопрофилна болница за активно лечение - Казанлък“ ЕООД е вписана в 
търговския регистър на Старозагорски окръжен съд по ф.д.№1910/2000г. С 
Удостоверение №20090814103622/14.08.2009г. Агенция по вписванията регистрира в 
търговския регистър Еднолично дружество с ограничена отговорност „МБАЛ Д-р 
Христо Стамболски“ ЕООД с ЕИК 123540775, седалище и адрес на управление гр. 
Казанлък, ул. „ Старозагорска“^» 16.
Към 08.02.2019год. капиталът на Дружеството е 6 762 979.
Дружеството се представлява от д-р Кети Манолова -  Владкова, съгласно
Договор№Д06-88/12.05.2016г.
Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Казанлък.
„МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ЕООД обслужва население от 103 508 жители от 5 
общини: Казанлък, Мъглиж, Павел Баня Гурково и Николаево. При средносписъчен 
брой легла 268, преминалите болни за предходните две години са над 20 000.
Болницата предоставя на пациентите си диагностика и лечение чрез широк спектър 
медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология,
гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, 
хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно 
лечение, УНГ, хемодиализа, физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, 
ехографска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар 
на друго лечебно заведение.
Отчетната 2017 година дружеството е приключило със загуба в размер на 283 
хил.лв.Трета поредна година всички отделения на лечебното заведение са на загуба. 
Според прогнозния счетоводен баланс на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД 
внесен в деловодството на Община Казанлък с вх. №68-00-21 #2/15.01.2019г. очакваната 
текуща загуба за 2018год. възлиза на 170 хил.лева.
С цел подобряване на тежкото финансово положение на Болницата, Община Казанлък 
предлага Общинския съвет да вземе решение за дарение на имот -  частна общинска 
собственост, на МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, дружество със сто процента 
общинско участие.
По смисъла на ЗОС имотът представлява П.И с обща площ от 7795 кв.м., с 
идентификатор 35167.501.9462 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-



18-88/2015г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът 
попада в УПИ 1-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ119146,9387 „За паркинг“ 
в кв.478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен 
с Решения №684/2013г. и №777/2013г. на ОбС -  Казанлък,при граници и съседи имоти с 
идентификатори:35167.501.9140,35167.501.608,35167.501.9461, вътрешен за имота 
35167.501.9387, за което е съставен АЧОС №3636/04.02.2019г., вписан в СВ при 
Районен съд —  Казанлък с ех. №629 акт №54, томЗ н.д.475/05.02.2019г.
Данъчната оценка на имота е 59 456,40 лв., съгласно Удостоверение е изх. 
№7404045018/23.01.2019г. издадено от Дирекция „Местни приходи”. На основание 
чл.44 и чл.45 от ЗМДТ и чл.35, ал.1, „б“ от Наредба №31 на ОбС за определяне размера 
на местните данъци и такси на територията на Казанлък „МБАЛ Д-р Христо 
Стамболски“ ЕООД ще следва да заплати данък при придобиване на имуществото в 
размер на 5% върху по-високата от двете стойности -  балансова стойност или данъчна 
оценка.
Имотът, след надлежно решение на ОбС -  Казанлък в качеството му на принципал на 
дружеството, съгласно чл. 137, ал.1 отТЗ и чл.21, ал.1 от Наредба №19 на ОбС за 
упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на 
търговските дружества, може да бъде продаден от дружеството с цел подобряване на 
тежкото финансово състояние, в съответствие с чл.105 от Закона за лечебните 
заведения.
Съгласно чл. 35, ал.5 от ЗОС в правомощията на ОбС -  Казанлък е да вземе решение за 
дарение на имот -  частна общинска собственост, прието с мнозинство три четвърти от 
общия брой на съветниците.
В тази връзка предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет -  Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.4 и 
чл.35, ал.5 от ЗОС

РЕШИ:
I. Дарява на „ Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Христо 

Стамболски“ ЕООД, ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление гр. 
Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Старозагорска“№ 16, 
представлявано от Управителя -  Кети Манолова -  Владкова следния
недвижим имот, частна общинска собственост: П.И с обща площ от 7795 
кв.м., с идентификатор 35167.501.9462 по ККР на гр. Казанлък, одобрени, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, 
Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, Начин на ттрайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ 1- 
9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ 11 9146,9387 „За паркинг“ в 
кв.478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, 
одобрен с Решения №684/201Зг. и №777/201Зг. на ОбС -  Казанлък,при 
граници и съседи имоти с
идентификатори:35167.501.9140,35167.501.608,35167.501.9461, вътрешен
за имота 35167.501.9387, за което е съставен АЧОС №3636/04.02.2019г., 
вписан в СВ при Районен съд -  Казанлък с вх. №629 акт №54, томЗ 
н.д.4 75/05.02.2019г.



II Одобрява предложения проект на договор за дарение.
III Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише одобрения договор за 
дарение.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител 
на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура -  Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.46, 
ал.1, изр.2 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд — 
Стара Загора.

АДРЕСАТИ НА АКТА:Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък и Кети 
Маналова -  Владкова -  управител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, 

гр. Казанлък
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: Сергей 
Тончев, началник отдел ИУС при Община Казанлък
ДОКЛАДЧИК ПРИ Р АЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък.

Предоставям доклада и в електронен вид.

Приложения: 1. АЧОС №3636/04.02.2019г. - копие
2. Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404045018/23.01.2019г. изд. 

от Дирекция „МП“-копие
3. Актуално състояние на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ към

08.02.2019г.
4. Проект на

С уважение,

арение

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък

Съгласували: Здравко Балевски, началник отдел 
Сергей Тончев, началник отдел

Изготвил: Снежана Станчева, мл. експерт ИУ



Приложение №2 към чл.2,т.2 и члЗ
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Досие: 3636 '
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 4.2.2019 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 56, чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОС, § 42 от ПЗР на ЗИДЗОС, Заповед №РД 

-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, Удостоверение ДС-У-19/2019 г. на Обл. 
управител Ст. Загора, Заповед №146/2019 г. на кмета

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТ А:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с обща площ 7795 ( седем хиляди и седемстотин 
деветдесет и пет кв.м.)
с идентификатор 35167.501,9462(три пет едно шест седем точка пет нула 
едно точка девет четири шест две) по Кадастрална карта и регистри на гр. 
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: 
на гр. Казанлък п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урба
низирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди. Стар идентификатор 35167 501.9146. Продължава в раздел 11 
"Забележки”— >

4, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък,

гр.(с.) гр.Казанлък ЕКАТТЕ: 35167

кв: 478 УПИ Заповед: Реш.№777/2013 г,ОбС
плУид. №: 35167.501.9462 местност: 
ж.к.: Промишлена зона ул:

бл: вх: ет: anJfe: №:

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: имоти с идентификатори 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, 
вътрешен за имота 35167.501.9387

6.Д А Н Ъ ЧН А  О Ц Е Н К А  НА 
И М О ТА  КЪМ  М О М Е Н ТА  НА 
У ТВ Ъ РЖ Д А В А Н Е НА А КТА :

59 456,40 лв.



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ
н я м а

8. НОМЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

н я м а

9.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

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

и ■
. и ла**'**'1* -

\ ________
1 и. ̂ к^ОеьсхАвцтЕЛ

Олга Тенева Шикова, Гл. експерт ИУС ./подпис/

11. ЗАБЕЛЕЖКИ

Продължение от раздел 3 "Вид и описание на им ота": Имотът попада в УПИ 1-9146,9387 "За 
социално предприятие", УПИ II 9146,9387, УПИ П1 - 9146,9387 "За паркинг" в кв. 478 и в улична 
регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения №684/ 2013 г. и № 
777/ 2013 г. на ОбС-Казанлък.



8.02.2019 г. Търговски регистър

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ" ЕООД

О бщ  статус Обявени актове Актуален учредителен акт Д ело Указания

Основни обстоятелства
1. ЕИК/ПИК 123540775 20081209111245 История Документи

2. Фирма/ Наименование МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ 20090811102751 История Документи

3. Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност 20081209111245 История Документи

4. Изписване на чужд 
език

MNOGOPROFILNA BOLNICA ZA AKTIVNO 
LECHENIE - D-R HRISTO STAMBOLSKI 20090811102751 История Документи

5. Седалище и адрес на 
управление

БЪЛГАРИЯ
област Стара Загора, община Казанлък 
гр. Казанлък 6100 
ул. СТАРОЗАГОРСКА No 16 
тел.: 043 168 333
Електронна поша: mbalkazanlak(3>mail.ba

20081209111245 История Документи

6. Предмет на дейност

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, 
КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗДРАВНИ 
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВАНЕТО 
НА ПАЦИЕНТИТЕ.

20081209111245 История Документи

6а. Основна дейност по 
НКИД

Код КИД:
Основна икономическа дейност от КИД: 
ЗДРАВНИ УСЛУГИ

20081209111245 История Документи

7. Управители КЕТИ I МАНАЛОВА-ВЛАДКОВА 20081212154303 История Документи

23. Едноличен 
собственик на капитала ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК/ПИК 000817778 20081209111245 История Документи

Капитал
31. Размер 6762979 лв. 20150128153103 История Документи

32. Внесен капитал 6762979 лв. 20150128153103 История Документи

33. Непарична вноска Описание: Компютърен томограф -1  бр., модел 20150128153103 История
Optima СТ520-819 999, 60 лв. Видеобронхоскоп 
-1 бр., модел Olympus- 83 875, 20лв. Дигитален 
рентгенов апарат графичен -1  бр., модел 
Universal X Plus LP DR- 366 366, 00лв. Мобилен 
рентгенов апарат (кугел) -1 бр., модел Symply 
LP 3.5- 28 536, 00лв. Ехограф комбиниран с 
цветен доплер за кардиология -1  бр., модел 
Esaote/MyLab 50Х Vision - 59 880, 00лв. Ехограф 
за АГО с цветен доплер -1  бр., модел 
Esaote/MyLab 50Х Vision 65 760, 00 Ехограф 
комбиниран с цветен доплер за отделение по 
вътрешни болести -1  бр., модел SonoAceR7- 38 
400, 00лв. ЕЕГ (Електроенцефалограф) - 1 бр., 
модел Neuron-Spectrum-4/ЕРМ- ТЗ 680, 00 лв. 
Холтер за артериално налягане -1  бр., модел 
АВРМ -3 180, 00лв. Холтер за ритъмни 
нарушения -1  бр., модел BTL CardioPoint-Holter 
Н300- 5 880, 00лв. Кардиомонитори - 2 бр., 
модел EDAN iM80 -14 822, 40лв. Пациентен 
монитор - 28 бр., модел CareVue 50- 49 728, 
00лв. Биохимичен анализатор -1  бр., модел 
SPIN 640 -55 800, 00лв. Хематологичен 
анализатор -1  бр., модел Quintus -36 540, 00лв. 
Кръвногазов анализатор -1 бр., модел RAPID 
Lab 348- 20 640, 00лв. Автоматичен 
коагулометър -1  бр., модел D.C.Analyzer- 28 
920, 00лв. Респиратори - 2 бр., модел Servo I- 
117 600, 00лв. Хирургически инструменти за 
лапароскопска и конвенционална хирургия - 1 
компл., производители: Rudolf, Richard Wolf, 
Erbe- 20 028, 00лв. Хемодиализни апарати - 6 
бр., модел 4008 S C lassic-134 748, 00лв.

hH-nrWi’raM jaii& JafiBaJaaiCbaakUar/V inrifir-'itinnri'A fiittrfaCaafilitiam a^—  ----------------------



Система за обратна осмоза с 3 броя колони -1 
бр., модел Aqua В- 46 560, 00 лв.
Анестезиологични апарати - 2 бр., модел 
Avance- 133 776, 00лв. Анестезиологичен 
апарат - универсален -1  бр., модел Siesta iTS- 
105 600, 00 лв. Лапароскопски набор апарати за 
диагностика и лечение -1  компл., модел 
Olympus 127 607, 10 Операционна лампа с 2 
освет. тела -1 бр., модел iLED 5/3-49 800, 00лв. 
Операционна лампа с 1 освет. тяло -1  бр., 
модел iLED 5- 30960, 00лв. Подвижна 
операционна лампа -1  бр., модел TruLight 5500 
Mobile- 18 600, 00 лв. Операционни маси за 
хирургия - 2 бр., модел ALVO ETIUDA 4-02- 71 
760, 00 лв. Операционна маса за АГО -1  бр., 
модел ALVO ETIUDA 4-02 -35880, 00лв. Монитор 
за новородено -1  бр., модел CareVue 50- 2001,
60лв. Кардиофетален монитор - 4 бр., модел ВТ- 
350- 14 760, 00лв. Детски пациентен монитор -1 
бр., модел S90 -2 976, 00лв. Ултразвуков 
инхалатор - 1 бр., модел F - 208.00 -2274, 00 лв.
Кувьоз -1 бр., модел Thermocare Vita- 36 000,
00лв. Електромиограф -1  бр., модел Neuron- 
МЕР-4- 17 880, 00 лв. ОБЩА БАЛАНСОВА 
СТОЙНОСТ: 2 660 817, 90 
Стойност: 2660817.90 лв.
Номер на акт за назначаване на вещи лица: /
Описание: I. Едноличният собственик на 
капитала на МБАЛ” Д-р Хр.Стамболски” ЕООД - 
Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 
прави непарична вноска в капитала на 
дружеството в размер на 585 669.08 лв.
(петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин 
шестдесет и девет лева и осем стотинки) 
представляваща балансовата стойност на 
всички придобити активи в резултат на 
изпълнените строително-монтажни работи в 
изпълнение на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/1.1- 
11/2011/016 по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007 - 201 Зг.” за 
реализацията на проект „Реконструкция/ 
обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр.
Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“, подробно 
описани в Приложение №1 представляващо 
неразделна част от Решение № 1160/17.12.2014 
год. на Общински съвет-Казанлък.
II.Едноличният собственик на капитала на 
МБАЛ” Д-р Хр.Стамболски” ЕООД - Община 
Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави 
непарична вноска в капитала на дружеството в 
размер на 2 571 491.02 лв. (два милиона 
петстотин седемдесет и една хиляди 
четиристотин деветдесет и един лева и две 
стотинки), представляваща балансовата 
стойност на всички придобити активи в резултат 
на изпълнените строително-монтажни работи в 
изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с 
Националния доверителен екофонд за 
реализацията на проект „Въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Хр.
Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“, подробно 
описани в Приложение №2, представляващо 
неразделна част от Решение № 1160/17.12.2014 
год. на Общински съвет-Казанлък.
Стойност: 3157160.10 лв.
Номер на акт за назначаване на вещи лица: /

8.02.2019 г. Търговски регистър
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ОБЛАСТ СТ.ЗАГОРА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ДИРЕКЦИЯ "МП"
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4

Изх. №  7404045018 / 23.01.2019 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ  ЗМ ДТ

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Приложение Ма 2 към ЗМДТ

ОБЩ ИНА КАЗАНЛЪК

ЕИК по БУЛСТАТ 000817778

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

в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ за имот 6100
гр.КАЗАНЛЪК , кадастрален н о м е р ....... от 2015 квартал 478, УПИ парцел I одобрен през 2013 г.,
идентиф икатор на поземления имот 35167.501.9462 и представляващ

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

Земя 7 795,00 1/1 59 456,40 59 456,40
идентификатор: 35167.501.9462

данъчната оценка на гореописания имот е: 59456.40 лв. словом
ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 40 СТ.

за собственика е: 59456.40 лв. словом
ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И 40 СТ.

Настоящото се издава по искане Вх. N° 7404045018/23.01.2019 г., за да послужи пред Община 
Казанлък
Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК , а кту а д н Н ъ м  23&1.2019 г.

'S3*

Подпис:.........
Издал: ТанкХ рдорова



ДОГОВОР
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за дарение на имот -  частна общинска собственост

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК000817778, представлявана от Кмета -  ГАЛИНА 
СТОЯНОВА и Нели Атанасова -  гл. счетоводител, наричана за краткост
„ДАРИТЕЛ“, надлежно упълномощена с Решение№........./ ..................... г. на Общински съвет
Казанлък от една страна и

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  Д-Р ХРИСТО 
СТАМБОЛСКИ“ ЕООД -  Казанлък, ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление 
гр. Казанлък 6100, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „ Старозагорска“ №16, 
представлявано от Управителя -  Кети Маналова -  Владкова, наричан по -нататък
„ДАРЕН“, от друга страна,

На основание чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, 
Решение№...../ .........на Общински съвет -  Казанлък, се сключи настоящия договор за следното:

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ДАРИТЕЛЯТ отстъпва на ДАРЕНИЯ безвъзмездно следния недвижим имот -  частна 
общинска собственост: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м., с идентификатор
35167.501.9462 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД 
на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ 1-9146,9387 „За 
социално предприятие“, УПИ II 9146,9387 „За паркинг“ в кв.478 и в улична регулация 
по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения №684/201 Зг. и 
№777/201 Зг. на ОбС -  Казанлък,при граници и съседи имоти с 
идентификатори:35167.501.9140,35167.501.608,35167.501.9461, вътрешен за имота 
35167.501.9387, за което е съставен АЧОС №3636/04.02.2019г., вписан в СВ при 
Районен съд -  Казанлък с вх. №629 акт №54, томЗ н.д.475/05.02.2019г., при условие, че 
при продажба, учредяване на вещни права или разпореждане по друг начин с 
дарения имот, получените средства ще се разходват за изплащане на непогасени 
задължения на МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, след решение 
на Общинския съвет.

(2) ДАРЕНИЯТ приема с признателност направеното дарение и се съгласява с посоченото 
условие.

II ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 2(1) ДАРЕНИЯТ придобива собствеността върху имота, подробно описан в чл.1 от 
настоящия договор, от момента на подписването му.

(2)От този момент върху него преминават всички задължения по вписване и 
деклариране пред надлежните органи.



(3)В случай, че в имота има изградени подземни комуникации, за които към 
момента на сключване на договора няма данни в кадастъра на Община Казанлък, 
ДАРЕНИЯТ декларира, че ще осигури достъп за поддръжката и ремонта им или ще ги 
премести за своя сметка.

Съгласно чл.18 от ЗС нотариална форма за прехвърляне на собствеността не е 
необходима.

Договорът подлежи на вписване в Службата по вписвания към PC -  Казанлък.

Договорът се състави в четири еднообразни екземпляра -  един за надарения, един за 
вписване в Служба по вписванията при PC -  Казанлък и два за Община Казанлък.

При съставянето на договора се представиха следните 
документи:АЧОС№3636/04.02.2019г., вписан в СВ при PC -  Казанлък с вх. №629 
акт№54 томЗ н.д.№475/05.02.2019г. ; скица на поземлен имот №15-46969-22.01.2019г.; 
удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал.2 от Приложение 2 към ЗМДТ с
изх.№7404045018/23.01.2019г.; Решение№.............. / ..................на ОбС -  Казанлък за
извършване на дарението и приемане на дарението.

ЗА ДАРИТЕЛЯ ЗА ДАРЕНИЯ

Кмет на община Казанлък Управител на „МБА/1 Д-р Христо 
Стамболски" ЕООД

Гл. счетоводител



Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. КАЗАНЛЪК

Относно: Становище на юриста на Общински съвет -  Казанлък, относно Доклад вх. 
№ОС 2569/08.02.2019г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с внесен Доклад вх. №ОС_2569/08.02.2019г.от Кмета на Община Казанлък с проект 
за решение относно дарение в полза на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ЕООД, гр. Казанлък на 
Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък с площ от 7795 кв.м. 
предлагаме:

1. Т.1 от Проекта за Решение да придобие следния вид: Дарява на „ Многопрофилна
болница за активно лечение Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, ЕИК 123540775, 
със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, община Казанлък, област 
Стара Загора, ул. „Старозагорска“№16, представлявано от Управителя -  Кети 
Петрова -  Владкова следния недвижим имот, частна общинска
собственост: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м., с идентификатор
35167.501.9462 по ККР на гр. Казанлък, одобрени, одобрени със Заповед №РД- 
18-88/2015г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно 
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 
35167.501.9146. Имотът попада в УПИ 1-9146,9387 „За социално 
предприятие“, УПИII 9146,9387, УПИШ-9146,9387 „За паркинг“ в кв.478 и в 
улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с 
Решения №684/2013г. и №777/201Зг. на ОбС -  Казанлък,при граници и съседи 
имоти с идентификатори:35167.501.9140,35167.501.608,35167.501.9461,
вътрешен за имота 35167.501.9387, за което е съставен АЧОС 
№3636/04.02.2019г., вписан в СВ при Районен съд — Казанлък с ех. №629 акт 
№54, томЗ н.д.475/05.02.2019г.

2. Чл.1, ал.1 от Проекта на договор за дарение да бъде заменен със следния 
текст:

Чл.1(1) ДАРИТЕЛЯТ отстъпва на ДАРЕНИЯ безвъзмездно следния недвижим имот -  
частна общинска собственост: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м., с 
идентификатор 35167.501.9462 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18- 
88/2015г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен 
имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I- 
9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ П1-9146.9387 „За 
паркинг“ в кв.478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град 
Казанлък, одобрен с Решения №684/2013г. и №777/2013г. на ОбС -  Казанлък,при 
граници и съседи имоти симоти



I

идентификатори:35167.501.9140,35167.501.608,35167.501.9461, вътрешен за имота
35167.501.9387, за което е съставен АЧОС №3636/04.02.2019г., вписан в СВ при 
Районен съд -  Казанлък с вх. №629 акт №54, томЗ н.д.475/05.02.2019г., при условие, че 
при продажба, учредяване на вещни права или разпореждане по друг начин с дарения 
имот, получените средства ще се разходват за изплащане на непогасени задължения на 
МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, след решение на Общинския 
съвет.

Приложение:
1. Скица №15-134201-15.02.2019г. на поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462 

по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на 
АГКК;

2. Извадка от действащ ПУП -  план за регулация на част от кв. 478 в гр. Казанлък, 
одобрен с Решение №684/30.07.201 Зг. и №777/30.10.2013г. на Общински съвет-
Казанлък.

СЕРГЕ
Началнх

С уваже]

Изготвил: Снежана Станчева, мл. експерт ИУС
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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 
№ 15-134201-15.02.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9462

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора н
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 1А АГКК
Последно изменение със заповед; няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот; гр. Казанлък, п.к. 6100 
Площ: 7795 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди i

Координатна система БГС2005

Стар иде^ткфркарр 
Номер/По.^рщ.хщв! 
Съсет

: 35167.501.9146 
ан: 9146

35167.501.608, 35167.501.9387, 35167.

2019 г. издадена въз основа на

(печат)

t

501.9140

mailto:stara.zagora@cadastre.bg
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Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за частна общинска собственост № 54 том III per. 629 дело 475 от 05.02.2019г., издаден от Служба по 
вписванията гр.Казанлък

Носители на други вещни права: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота



Извадка от действащ ПУП - план за регулация на част от кв.478 в гр.Казанлък, одобрен с
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за дарение на имот -  частна общинска собственост

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК000817778, представлявана от Кмета -  ГАЛИНА 
СТОЯНОВА и Нели Атанасова -  гл. счетоводител, наричана за краткост
„ДАРИТЕЛ“, надлежно упълномощена с Решение№........./ ..................... г. на Общински съвет
Казанлък от една страна и

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  Д-Р ХРИСТО 
СТАМБОЛСКИ“ ЕООД -  Казанлък, ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление 
гр. Казанлък 6100, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „ Старозагорска“ №16, 
представлявано от Управителя -  Кети Маналова -  Владкова, наричан по -нататък
, ДАРЕН“, от друга страна,

На основание чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, 
Решение№...../ ......... на Общински съвет -  Казанлък, се сключи настоящия договор за следното:

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ДАРИТЕЛЯТ отстъпва на ДАРЕНИЯ безвъзмездно следния недвижим имот -  частна 
общинска собственост: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м., с идентификатор
35167.501.9462 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД 
на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни 
нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ 1-9146,9387 „За 
социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ Ш-9146,9387 „За паркинг“ в кв.478 и в 
улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения 
№684/2013г. и №777/201 Зг. на ОбС -  Казанлък, при граници и съседи имоти с 
идентификатори:35167.501.9140,35167.501.608,35167.501.9461, вътрешен за имота 
35167.501.9387, за което е съставен АЧОС №3636/04.02.2019г., вписан в СВ при 
Районен съд -  Казанлък с вх. №629 акт №54, томЗ н.д.475/05.02.2019г., при условие, че 
при продажба, учредяване на вещни права или разпореждане по друг начин с 
дарения имот, получените средства ще се разходват за изплащане на непогасени 
задължения на МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, след решение 
на Общинския съвет.

(2) ДАРЕНИЯТ приема с признателност направеното дарение и се съгласява с посоченото 
условие.

II ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 2(1) ДАРЕНИЯТ придобива собствеността върху имота, подробно описан в чл.1 от 
настоящия договор, от момента на подписването му.

(2)От този момент върху него преминават всички задължения по вписване и 
деклариране пред надлежните органи.



(3)В случай, че в имота има изградени подземни комуникации, за които към 
момента на сключване на договора няма данни в кадастъра на Община Казанлък, 
ДАРЕНИЯТ декларира, че ще осигури достъп за поддръжката и ремонта им или ще ги 
премести за своя сметка.

Съгласно чл.18 от ЗС нотариална форма за прехвърляне на собствеността не е 
необходима.

Договорът подлежи на вписване в Службата по вписвания към PC -  Казанлък.

Договорът се състави в четири еднообразни екземпляра -  един за надарения, един за 
вписване в Служба по вписванията при PC — Казанлък и два за Община Казанлък.

При съставянето на договора се представиха следните 
документи:АЧОС№3636/04.02.2019г., вписан в СВ при PC -  Казанлък с вх. №629 
акт№54 томЗ н.д.№475/05.02.2019г. ; скица на поземлен имот №15-46969-22.01.2019г.; 
удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал.2 от Приложение 2 към ЗМДТ с
изх.№7404045018/23.01.2019г.; Решение№.............. / ..................на О бС > -  Казанлък за
'извършване на дарението и приемане на дарението.

ЗА ДАРИТЕЛЯ ЗА ДАРЕНИЯ

Кмет на община Казанлък Управител на „МБА/1 Д-р Христо 
Стамболски" ЕООД

Гл. счетоводител

! ) ! \


