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

Д О К Л А Д 
 

по  чл. 64 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет 
от Д-р Красимир Пейчев – управител на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ ЕООД 

 
 

ОТНОСНО: Промяна на предмета на дейност и изменение на учредителния акт на „ДКЦ 
Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.    
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад общинския съвет да се произнесе на следващото 
заседание на ОбС Казанлък,  
 
Мотиви: С Решение № 848/07.05.2008 г. на Общински съвет - Казанлък е определен 
предмета на дейност и е приет учредителен акт на “Диагностично-консултативен 
център Поликлиника-Казанлък” ЕООД. Съгласно цитираното решение и чл. 4 от приетия 
учредителен акт, дружеството е с предмет на дейност: Специализирана извън болнична 
помощ, както и всички дейности, незабранени от Закона за здравето.  
През Януари 2021 год., във връзка с назначаването ми за управител и някои промени в 
дружеството направихме уведомление до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. С 
Писмо с Наш вх.№ 008/05.03.2021 год. ИА „Медицински надзор“ ни уведоми, че в 
предмета на дейност, думите „всички дейности, незабранени от закона за здравето“ са 
некоректни и незаконосъобразни. 
Съгласно чл. 17 от Закона за лечебните заведения Диагностично- консултативният център 
е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ. В Чл. 3, 
ал. 5 от същия закон се съдържа забрана, според която „Лечебните заведения не могат да 
извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински 
дейности и за обслужване на пациентите.“ 
В настоящия случай за да бъде предмета на дейност на дружеството в съответствие със 
закона следва предмета на дейност на дружеството да бъде изменен, като от него се 
премахнат думите „както и всички дейности, незабранени от Закона за здравето, поради 
което предлагам на общински съвет Казанлък следния 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон, 
 
 



РЕШИ: 
 
1. Изменя предмета на дейност на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-
Казанлък” ЕООД както следва, Предмет на дейност: „Специализирана извън болнична 
помощ“. 
 
2. Изменя чл. 4 от учредителния акт както следва: 
„Член 4. Предмет на дейност Дружеството е с предмет на дейност: „Специализирана извън 
болнична помощ.“ 
 
3. Оправомощава Управителя на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-
Казанлък” ЕООД да извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на 
настоящото решение, в т.ч. вписване на промените в ТРРЮЛНЦ. 
 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара 
Загора, Кмета на Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от 
приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна Прокуратура - Казанлък за 
Преглед по реда на Обществения надзор на законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане от Общински съвет - 
Казанлък по чл. 46, ал.1  изр. т. 2 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: 
Д-р Красимир Пейчев – Управител на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-
Казанлък” ЕООД 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 

Д-р Красимир Пейчев – Управител на “Диагностично-консултативен център Поликлиника 
Казанлък” ЕООД 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Д-р Красимир Пейчев – Управител на “Диагностично-консултативен център Поликлиника-
Казанлък” ЕООД 
Предоставям доклада и в електронен вид. 
 
Приложения: 

1. Писмо с Наш вх.№ 008/05.03.2021 год. ИА „Медицински надзор“; 
2. Проект на Устав 

 
 
 
Д-Р КРАСИМИР ПЕЙЧЕВ   
Управител на  
“Диагностично-консултативен център Поликлиника Казанлък” ЕООД 
 



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “ДИАГНОСТИЧНО - 
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - 

КАЗАНЛЪК” ЕООД 

Приет с Решение №304/25.11.2005 г., изм. с Решение № 848/07.05.2008 г., изм. с 
Решение № …………………….. на Общински съвет – Казанлък със следното 
съдържание: 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Член 1. Учредяване 
(1) Общински съвет - Казанлък, като едноличен собственик на дружеството, взе решение 
за изменение и допълнение на настоящия учредителен акт. 
(2) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. 
Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал. 
 
Член 2. Фирма 
Дружеството е с фирма “Диагностично-консултативен център Поликлиника- Казанлък” 
ЕООД 
 
Член 3. Седалище и адрес на управление 
Седалището и адресът на управление на дружеството е град Казанлък, община 
Казанлък, ул. “Стара планина” № 12, област Стара Загора. 
 
Член 4. (изм. с Решение № ) Предмет на дейност  
Дружеството е с предмет на дейност: Специализирана извън болнична помощ. 
 
Член 5. Срок 
Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 
II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Член 6. Размер на капитала 
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 228 000 (двеста двадесет и осем хиляди 
лева). Капиталът е разпределен на дялове и се състои от 22 800 (двадесет и две хиляди 
и осемстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки. 
(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община - Казанлък, със 
седалище и адрес на управление бул. “Розова долина” №6, БУЛСТАТ 000817778. 
 
Член 7. Внасяне на капитала 
Капиталът на дружеството е внесен изцяло. 

Член 8. Промяна на капитала 
Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала 
съобразно правилата на Търговския закон. 
 
Член 9. Имущество 
Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими 
вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и 
акции в други дружества и други права и задължения. 

 



 
III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 
Член 10. Видове органи 
(1) Въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл.137, ал.1 от 
Търговския закон се решават от Общински съвет - Казанлък 
(2) Дружеството се управлява и представлява от управител, определен от 
едноличния собственик. 
 
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Член 11. Прекратяване на дружеството 
Дружеството се прекратява: 

1. по решение на едноличния собственик на капитала; 
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена 

отговорност; 
3. при обявяване в несъстоятелност; 
4. по решение на съд, в предвидените от закона случаи. 

 
 
Член 12. Трансформация на дружеството 
(1) При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се 
трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват 
дружествен договор, с което се отменя настоящия учредителен акт на дружеството. 
 
 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Член 13. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от 
едноличния собственик на капитала на дружеството. Настоящият учредителен акт е изготвен и 
подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила по един 
екземпляр за съда, за едноличния собственик и за дружеството. 

 
 

 
За едноличния собственик на капитала: 
 
Николай Златанов 
Председател на Общински съвет Казанлък 
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