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ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 
                                                              Д О К Л А Д 
по чл.64, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет  

от Д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ Районна поликлиника гр. 
Казанлък“ ЕООД. 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор: 35167.501.9551.1 представляващ час от партерен етаж в 
сградата на „ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък“ ЕООД. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ:„ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД е собственик на самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор: 35167.501.9551.1 представляващ час от партерен етаж с 
площ от 50 кв.м в сградата на ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък, находяща се на ул. „Стара 
планина“ №12. Посочената площ е свободна, не се ползва за медицинската дейност на 
дружеството. За де се използва ефективно и икономически целесъобразно, предлагам, 
цитираната площ да бъде отдадена под наем, като се обособи в самостоятелно 
помещение за да се ползва като аптека. Функционирането на още една аптека в сградата 
на районната поликлиника от една страна ще улесни ползвателите на медицинските ни 
услуги, а от друга ще повиши конкуренцията в района, което би способствало за 
намаляване цените на медицинските изделия и лекарствените продукти предлагани от 
останалите аптеки. 
 
С оглед изложеното предлагам следния, 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.7 от Търговския закон, чл.51а, 
ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба №19 
за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - 
търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия на 
Общински съвет Казанлък и чл.81, ал.1 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
 
РЕШИ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1. Открива процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 
пет години на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 35167.501.9551.1 
представляващ час от партерен етаж с площ от 50 кв.м в сградата на „ДКЦ Районна 
поликлиника гр. Казанлък“ ЕООД, находяща се на ул. „Стара планина“ №12, съгласно 
одобрена схема за аптека. 
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2. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на обекта по т.1 – 1 000 /Хиляда 
лева/лв. без ДДС, определена по реда на чл.66, ал.1, VI, В, т.1 от Наредба №15 на 
Общински съвет Казанлък за ПУРОИ; 
3. Кандидатът спечелил търга се задължава да извърши за своя всички необходими 
строително-монтажни мероприятия за обособяване на отдадената под наем площ като 
самостоятелно помещение за използването му като Аптека. 

 
II. Оправомощава Управителя на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД да 
извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния 
търг при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и да сключи 
договор със спечелилият участник, съобразно настоящото решение. 
 
 Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и на Областния 
управител на Област Стара Загора в 7- дневен срок от приемането му. 
 Препис от решението да се изпрати на Районна Прокуратура Казанлък за 
преглед по реда на Обществения надзор на законността. 
 Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане от Общински съвет 
Казанлък по чл.45, ал.5 изр. т.1 от ЗМСМА в 7 - дневен срок от получаването. 
 Настоящият акт може да се оспори в 14 - дневен срок пред Административният 
съд Стара Загора. 
 
АДРЕСАТИ НА АКТА: Д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ Районна 
поликлиника гр. Казанлък“ ЕООД. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък“ 
ЕООД. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък“ 
ЕООД. 
  
Приложения: 
1. Документ за собственост - копие;  
2. Схема на обекта - копие;  
 
 
Предоставям доклада и в електронен вид. 

 
 
С уважение, 
 
Д-Р КРАСИМИР ПЕЙЧЕВ 
Управител на „ДКЦ Районна поликлиника гр. Казанлък“ ЕООД 
 


