
 
 

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 Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 

 
ОТНОСНО: Прехвърляне в полза на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, UVC оборудване за 
дезинфекция: 2 бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен модул, един брой рентгенов 
апарат, предоставяне общинска собственост на Търговски обекти „Аптека“ и „Кафе 
аперитив“ 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ:  
I. В резултат на сключен Договор №Д06-244/23.11.2020 год. Община Казанлък закупи с 
помощта на дарения 2 бр. Вентилационен модул V300-300 м3/ч и 1 бр. стенен модул WDS 
на обща стойност 9 984,00 лв. (Девет хиляди деветстотин осемдесет и четири) лв. с ДДС, 
като същите се закупиха, доставиха и монтираха в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. 
В резултат на сключен Договор №Д07-26/07.07.2021 г. Община Казанлък закупи със 
средства предвидени в бюджета за 2021 г. един брой рентгенов апарат за нуждите на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък. Рентгеновият апарат е на стойност 64 680,00 лв. 
(шестдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет лева) с ДДС, като същия се закупи, 
достави, монтира и въведе в експлоатация в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. 
Община Казанлък е едноличен собственик на капитала на търговско дружество ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък. На територията на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. 
Казанлък са разположени два търговски обекта общинска собственост: „Аптека“ с Акт 
№3629 и „Кафе аперитив“ с Акт №3630. Община Казанлък счита за целесъобразно 
посочените общински обекти да бъдат предоставени на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. 
Казанлък. 
Предвид описаните по-горе обстоятелства е необходимо да се прехвърлят, в полза на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД, всички придобити активи от Община Казанлък в резултат на 
покупка както и предоставяне на общинска собственост на търговски обекти чрез 
непарична (апортна) вноска в капитала на дружеството, което от своя страна неминуемо 
води до увеличаване на капитала на дружеството. За внасянето на гореописаното 
имущество като непарична вноска в капитала на търговското дружество, не е необходима 
допълнителна оценка от вещи лица и пр., тъй като приложението на чл.72 и чл.73 от 
Търговския закон, отнасящи се до извършването на непарични вноски в капитала на 
търговските дружества са дерогирани със специалната разпоредба на чл.38 от Закона за 
лечебните заведения, според който членове 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за 
непаричните вноски на държавата и общините в държавни или общински лечебни 
заведения.  



 
 

В тези случаи в капитала на дружеството се записва балансовата стойност на всички 
дълготрайни активи на имуществото, въз основа, на което се образува. Към м. ноември 
2021 балансовата стойност на имуществото, което ще се апортира е както следва: 
1. Един брой рентгенов апарат за нуждите на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък с 
балансова стойност 64 157,17 лв. (шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 
седемнадесет стотинки). 
2. Община Казанлък прехвърля Търговски обект „Аптека“ с Акт №3629 с балансова 
стойност 50 418,70 лв. (петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и седемдесет 
стотинки) за общинска собственост в полза на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. 
3. Община Казанлък прехвърля Търговски обект „Кафе аперитив“ с Акт №3630 с 
балансова стойност 39 268,46 лв. (тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 
четиридесет и шест стотинки) за общинска собственост в полза на ДКЦ „Поликлиника“ 
ЕООД. 
Закупените и монтирани в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД 2 бр. Вентилационен модул V300-
300 м 3/ч и 1 бр. Стенен модул WDS на обща балансова стойност 9 259,40 лв. (девет 
хиляди и двеста и петдесет и девет лева и четиридесет стотинки) са с гаранционен срок за 
възникнали дефекти по вина на производителя 1 (една) година и Стенен модул WDS за 
стена и таван не е дълготраен актив. В този случай може да бъдат прехвърлени от община 
Казанлък на ДКЦ „Поликлиника“ безвъзмездно. 
Съгласно чл.117, ал.2 от Търговския закон Стойността на всеки дял от капитала на 
дружеството следва да бъде кратна на едно, с оглед на което се налага приемане на 
решение за парична вноска в капитала на дружеството на едноличния собственик на 
капитала - община Казанлък, в размер на 5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки), 
с оглед изискването стойността на всеки дял да е кратна на едно. 
 
II. Освен предложението по т.1 и наименованието е необходимо да бъде променено. В 
исторически план ДКЦ Поликлиника е разкрита и е функционирала като Районна 
поликлиника предлагаща извънболнична помощ на всички околни общини. Като най-
голямо лечебно заведение за извънболнична помощ на територията на общините Казанлък, 
Павел Баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, ДКЦ Поликлиника Казанлък все още е 
разпознаваема като районна с оглед, на което предлагам наименованието на 
„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" 
ЕООД да бъде променено на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД“. Промяната на фирмата от една 
страна не нарушава забраните посочени в чл.7 от Търговския закон. От друга страна 
съответства с изискванията на Закона за лечебните заведения.  
 
С оглед гореизложеното предлагам на общинския съвет следния, 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.38 от Закона за 
лечебните заведения, чл.10, ал.1, чл.137, ал.1, т.1 и т.4, чл.147, ал.2 и чл.148, ал.1, т.1 от 
Търговския закон /ТЗ/,  чл.51б, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.1 и 
т.4 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за реда за учредяване и упражняване 
правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в 
капитала и общински предприятия.  



 
 

Р Е Ш И: 
 
I. Едноличният собственик на капитала на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД с ЕИК 123527016 - 
Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прехвърля безвъзмездно в полза на 
дружеството в размер на 9 259,40 лв. (девет хиляди двеста петдесет и девет лева и 
четиридесет стотинки) представляваща балансовата стойност на 2 бр. Вентилационен 
модул V300-300 м 3/ч и 1 бр. Стенен модул WDS както следва: 

№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 UVpro WDS-40N-4, UVC Облъчвател за 
стена/таван, SN 2000206 1 020,00 

2 UVPRO V300-4, UVC, Вентилационен 
модул, SN 2100271 4 119,70 

3 UVPRO V300-4, UVC, Вентилационен 
модул, SN 2100273 4 119,70 

Общо:  9 259,40 
 
II. Едноличният собственик на капитала на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД с ЕИК 123527016 - 
Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в капитала на 
дружеството в размер на 64 157,17 лв. (шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем 
лева и седемнадесет стотинки) представляваща балансовата стойност на 1 бр. Рентгенов 
апарат, намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД както следва: 

№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 Рентгенов апарат VILLA MOVIPLAN 800 64 157,17 

Общо:  64 157,17 
 
III. Едноличният собственик на капитала на ДКЦ „Поликлиника“, ЕООД с ЕИК 123527016 
- Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в капитала на 
дружеството в размер на 50 418,70 лв. (петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 
седемдесет стотинки), представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека“ 
намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък, ), както следва:  
Търговски обект „Аптека“ с Акт №3629 за общинска собственост в полза на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД. Търговският обект „Аптека“ е самостоятелен обект в сграда, с 
обща площ 80,76 (осемдесет цяло и 0,76 кв.м) с идентификатор 35167.502.207.2.1 (три пет 
едно шест седем точка пет нула две точка две нула седем точка две точка едно) по 
Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на 
ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-10696-10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Ст. 
Загора,  



 
 

адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, №12, етаж: 1 (първи), обект: 1(едно), намиращ се 
в сграда №2 (две), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 (три пет 
едно шест седем точка пет нула две точка две нула седем), Предназначение: За търговска 
дейност, брой нива 1 (едно). 

№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 Търговски обект „Аптека“ , 
ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД 50 418,70 

 
IV. Едноличният собственик на капитала на ДКЦ „Поликлиника“, ЕООД с ЕИК 123527016 
- Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в капитала на 
дружеството в размер на 39 268,46 лв. (тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем 
лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща балансовата стойност на Търговски 
обект „Кафе аперитив“ намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък, както 
следва:  
Търговски обект „Кафе аперитив“ с Акт №3630 за общинска собственост в полза на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД. Търговският обект „Кафе аперитив“ е самостоятелен обект в 
сграда, с обща площ 62,90 кв. м. (шестдесет и два цяло и 0,90 кв.м) с идентификатор 
35167.502.207.2.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула седем точка 
две точка две) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед 
№РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-10696-10.12.2018 г. на 
Началник на СГКК – Ст. Загора, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, №12, етаж: -1 
(минус първи), обект: 2(две), намиращ се в сграда №2 (две), разположена в Поземлен имот 
с идентификатор 35167.502.207 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две 
нула седем), Предназначение: За търговска дейност, брой нива 1 (едно). 

№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 Търговски обект „Кафе аперитив“ , 
ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД 39 268,46 

 
V. Дава съгласие да се отпише от баланса на община Казанлък стойността на активите по 
т.I , т.II, т.III и т.IV от настоящото решение.  
 
VI. Прави парична вноска в капитала на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД с ЕИК 123527016, в 
размер на 5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки). 
 
VII. Задължава Кмета на община Казанлък да осигури и внесе парична вноска в размер на 
5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки) от Бюджета на община Казанлък за 2021 
г. и същата да бъде отразена в счетоводните записи на община Казанлък, съгласно 
действащата нормативна база. 
 



 
 

VIII. Едноличният собственик на капитала на ДКЦ ”Поликлиника“ ЕООД с ЕИК 
123527016 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778  увеличава капитала на 
дружеството, чрез увеличаване стойността на дружествения дял с 153 850,00 лв. (Сто 
петдесет и три хиляди осемстотин и петдесет лева) от които: 153 844,33 лв. (Сто петдесет и 
три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и три стотинки) 
представляващи непарична вноска, равняваща се на балансовата стойност на активите по 
т.II, т.III и т.IV от настоящото решение, и 5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки), 
представляващи парична вноска.  
 
IX. Общият размер на дружествения капитал на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД гр. Казанлък с 
ЕИК 123527016 се променя от 228 000 (двеста двадесет и осем хиляди лева) разпределен 
на 22 800 (двадесет и две хиляди и осемстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки на 381 850   
(триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева), разпределен на 38 185 
(тридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет) дяла по 10 (десет) лева всеки.    
 
X. Капиталът на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД гр. Казанлък с ЕИК 123527016 в размер на 
381 850   (триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева) е формиран  както 
следва: 
а) 228 000 лв. (двеста двадесет и осем хиляди лева) - първоначален капитал, внесен при 
учредяване на дружеството; 
б) 5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки) - внесени в брой, съгласно настоящото 
решение; 
в) 153 844,33 лв. (сто петдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 
тридесет и три стотинки) под формата на непарични /апортни/ вноски, а именно: 
 64 157,17 лв. (шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и седемнадесет 

стотинки) представляваща балансовата стойност на 1 бр. Рентгенов апарат, намиращ се в 
ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД; 
 50 418,70 лв. (петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и седемдесет 

стотинки), представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека“ намиращ се 
в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък 
 39 268,46 лв. (тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и четиридесет 

и шест стотинки), представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Кафе 
аперитив“ намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък. 
 
XI. Променя наименованието на "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 
ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД. 
 
XII. Утвърждава приложения проект за изменение на Учредителния акт на 
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - 
КАЗАНЛЪК" ЕООД 
 
XIII. Упълномощава управителя на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД гр. Казанлък, д-р 
Красимир Костов Пейчев да предприеме необходимите законови действия за вписване в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на дружеството 
извършените промени в капитала на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД и подлежащите на 
вписване обстоятелства, произтичащи от решението. 



 
 

XIV. След влизане в сила на настоящото решение възлага на управителя на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД гр. Казанлък, д-р Красимир Костов Пейчев да сключи анекс за 
промяна на наемодателя към договор за наем на Търговски обект „Аптека“ при същите 
условия и за същия срок. 
XV. Прехвърля безвъзмездно в активите на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД балансовата 
стойност на активите по т. I. 
 

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 сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 
Преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Д-р Красимир 
Пейчев - Управител на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Зорница Антонова - н-к отдел „Социални дейности“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
 
Приложения: 

1. Балансова стойност на активи към месец ноември 2021 г., във връзка с прехвърляне 
на общинска собственост в полза на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък: 2 
обекта, собственост на община Казанлък, намиращи се в сградата на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД – „Аптека“, „Кафе аперитив“, 1 бр. рентгенов апарат, 2 бр. 
вентилационен модул, 1 бр. стенен модул - облъчвател; 

2. Акт за собственост и скица на търговски обект „Аптека“ 
3. Акт за собственост и скица на търговски обект „Кафе аперитив“ 
4. Проект за устав; 

Предоставям доклада и в електронен вид. 
 

С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
Съгласували: 
Драгомир Петков – Зам.-кмет на община Казанлък 
Нели Атанасова - Главен счетоводител 
Здравко Балевски - н-к отдел ПНОЧРОП 
 
Изготвил:  
Зорница Антонова - н-к отдел „Социални дейности“ 
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УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД  

(Приет с Решение №304/25.11.2005 г., изм. с Решение №848/07.05.2008 г., изм. с 
Решение №434/27.05.2021 г., изм. с Решение № …………….. на Общински съвет – 

Казанлък) 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл. 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. 
 
Чл. 2. Фирма (изм. с Решение №848/07.05.2008 г.), (изм. с Решение №……………….) 
Дружеството е с фирма “Диагностично-консултативен център Районна поликлиника- 
Казанлък” ЕООД 
 
Чл. 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. 
 
Чл. 4. (изм. с Решение №434/27.05.2021 г.) Предмет на дейност  
Дружеството е с предмет на дейност: Специализирана извън болнична помощ. 
 
Чл. 5. Срок 
Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 
II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Чл. 6. (изм. с Решение №…../………….. г.) Размер на капитала 
(1) Капиталът на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД гр. Казанлък с ЕИК 123527016 в размер 
на 381 850  (триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева) е формиран  
както следва: 
 
а) 228 000 лв. (двеста двадесет и осем хиляди лева) - първоначален капитал, внесен при 
учредяване на дружеството; 
 
б) 5,67 лв. (пет лева и шестдесет и седем стотинки) - внесени в брой, съгласно 
настоящото решение; 
 
в) 153844,33 лв. (Сто петдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 
тридесет и три стотинки) под формата на непарични /апортни/ вноски, а именно: 
 64157,17 лв. (Шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 

седемнадесет стотинки) представляваща балансовата стойност на 1 бр. 
Рентгенов апарат, намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД; 
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№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 Рентгенов апарат VILLA MOVIPLAN 800 64 157,17 

Общо  64 157,17 
 
 50418,70 лв. (петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и седемдесет 

стотинки), представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека“ 
намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък 

Търговски обект „Аптека“ с Акт № 3629 за общинска собственост в полза на ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД. Търговският обект „Аптека“ е самостоятелен обект в сграда, с 
обща площ 80,76 (осемдесет цяло и 0,76 кв.м) с идентификатор 35167.502.207.2.1 (три 
пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула седем точка две точка едно) по 
Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 
г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-10696-10.12.2018 г. на Началник на 
СГКК – Ст. Загора, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, № 12, етаж: 1 (първи), 
обект: 1(едно), намиращ се в сграда №2 (две), разположена в Поземлен имот с 
идентификатор 35167.502.207 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две 
нула седем), Предназначение: За търговска дейност, брой нива 1 (едно). 
 

№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 Търговски обект „Аптека“ , ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД 50 418,70 

 
 
 39268,46 лв. (тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 

четиридесет и шест стотинки), представляваща балансовата стойност на 
Търговски обект „Кафе аперитив“ намиращ се в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. 
Казанлък. 

 Търговски обект „Кафе аперитив“ с Акт № 3630 за общинска собственост в полза 
на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. Търговският обект „Кафе аперитив“ е самостоятелен 
обект в сграда, с обща площ 62,90 кв. м. (шестдесет и два цяло и 0,90 кв.м) с 
идентификатор 35167.502.207.2.2 (три пет едно щест седем точка пет нула две точка две 
нула седем точка две точка две) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
10696-10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара 
планина“, № 12, етаж: -1 (минус първи), обект: 2(две), намиращ се в сграда №2 (две), 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 (три пет едно шест седем 
точка пет нула две точка две нула седем), Предназначение: За търговска дейност, брой 
нива 1 (едно). 
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№ Наименование Балансова стойност 

1 2 3 

1 Търговски обект „Кафе аперитив“ , ДКЦ 
„Поликлиника“ ЕООД 39 268,46 

 
(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община - Казанлък, със 
седалище и адрес на управление бул. “Розова долина” №6, БУЛСТАТ 000817778. 
(3). Апортните вноски са депозирани от едноличния собственик на капитала на 
Дружеството - Община Казанлък, със седалище и адрес на управление бул."Розова 
долина" № 6, ЕИК  000817778 и предадени на дружеството, като медицинската 
апаратура, пречистватели на въздух от вирусни и бактериацидни частици, както и 
търговски обекти, находящи се на територията на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. 
Казанлък. 
(4). Апортните вноски са направени на основание чл.38 от Закон за лечебните 
заведения, като всички са придобити от едноличния собственик на капитала - Община 
Казанлък по силата на: 
1. Договор № Д07-26/07.07.2021 г. за закупуване със средства предвидени в бюджета за 
2021 г. един брой рентгенов апарат за нуждите на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. 
Казанлък. Рентгеновият апарат е на стойност 64 680,00 лв. (шестдесет и четири хиляди 
шестстотин и осемдесет лева)  с ДДС, като същия се закупи, достави, монтира и въведе 
в експлоатация в ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. 
2. Община Казанлък прехвърля Търговски обект „Аптека“ с Акт № 3629 за общинска 
собственост в полза на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. Търговският обект „Аптека“ е 
самостоятелен обект в сграда, с обща площ 80,76 (осемдесет цяло и 0,76 кв.м) с 
идентификатор 35167.502.207.2.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две 
нула седем точка две точка едно) по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-
10696-10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара 
планина“, № 12, етаж: 1 (първи), обект: 1(едно), намиращ се в сграда №2 (две), 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 (три пет едно шест седем 
точка пет нула две точка две нула седем), Предназначение: За търговска дейност, брой 
нива 1 (едно). 
3. Община Казанлък прехвърля Търговски обект „Кафе аперитив“ с Акт № 3630 за 
общинска собственост в полза на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД. Търговският обект 
„Кафе аперитив“ е самостоятелен обект в сграда, с обща площ 62,90 кв. м. (шестдесет и 
два цяло и 0,90 кв.м) с идентификатор 35167.502.207.2.2 (три пет едно щест седем точка 
пет нула две точка две нула седем точка две точка две) по Кадастрална карта и регистри 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, изменени 
със Заповед № 18-10696-10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора, адрес: гр. 
Казанлък, ул. „Стара планина“, № 12, етаж: -1 (минус първи), обект: 2(две), намиращ се 
в сграда №2 (две), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 (три 
пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула седем), Предназначение: За 
търговска дейност, брой нива 1 (едно). 
 
Чл. 7. Капиталът се състои от 38 185 (тридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет) дяла 
по 10 (десет) лева всеки. 
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Чл. 8. Ако в капитала е включен недвижим имот, той ще бъде регистриран, като 
апортна вноска и подлежи на вписване в Районен съд Казанлък. 
 
Чл. 9. Едноличния собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала. 
 
Чл. 10. Капитала на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния 
собственик чрез: 
- увеличаване на номиналната стойност на дяловете; 
- записване на нови дялове; 
- приемане на нови съдружници. 
 
Чл. 11. По решение на Едноличния собственик увеличаването на капитала може да 
стане за сметка на капитализираната печалба. 
 
Чл. 12. Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез: 
- намаляване стойността на дяловете в капитала; 
- връщане на дяла на прекратилия участието си съдружник; 
- освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от 
дяла му. 
 
Чл. 13. Промяна на капитала 
Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала 
съобразно правилата на Търговския закон. 
 
Чл. 14. 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 
 
Чл. 15. 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 
 
Чл. 16. 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. 
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Чл. 17. 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  
 
Чл. 18. 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 
 

 
 

 
 

 

 


