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

Д О К Л А Д  
 

По чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Ахмед Мехмед ,оправомощен за Кмет на Община Казанлък със Заповед 

№308/01.03.22г. на Кмета на Община Казанлък. 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на имоти- общинска собственост на сдружения с 
нестопанска цел в обществена полза. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022г. 
 
МОТИВИ: 
В съответствие с изискванията по чл.66, ал.1, VII от Наредба  №15 на Общински съвет- 
Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 
Казанлък е постъпило Заявление с вх. №63-71-1/27.01.22 г. от Йордан Георгиев, 
председател на СНЦ Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“ и Заявление с вх. 
№40-43-2/25.01.22 г. от Нели Йончева, председател на СНЦ Спортен клуб по спортна 
стрелба ,,Севтополис“ за ползване на общинска база за осъществяване на своята дейност. 
Във връзка с това предлагам ОбС- Казанлък да разгледа предложението за общински 
обекти, както следва: 
1. Общински обект ,,Зала за стрелба“, с позиция 7, Приложение №14 на ГПУРИОС за 
2022 г., за което е съставен АПОС №386/03.06.2016 г., находяща се в СУ ,,Екзарх Антим 
I“ гр. Казанлък. Общата площ на помещението е 180,60 кв.м. За осъществяване на 
дейността на сдружението с нестопанска цел в обществена полза ще ползва част от 
обекта с площ- 50 кв.м. 
2. Общински обект ,,Зала за стрелба“, с позиция 8, Приложение №14 на ГПУРИОС за 
2022 г., за което е съставен АПОС №386/03.06.2016 г., находяща се в СУ ,,Екзарх Антим 
I“ гр. Казанлък. Общата площ на помещението е 98,90 кв.м. За осъществяване на 
дейността на сдружението с нестопанска цел в обществена полза ще  се ползва част от 
обекта с площ- 30 кв.м. 
Предвид гореизложеното, Ви предлагам да бъде взето решение за отдаване под наем на 
части от общинските обекти за съответната дейност на сдруженията с нестопанска цел в 
обществена полза. 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  
 
На основание чл.21 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.66, ал.1, VII от Наредба  №15 на 
Общински съвет- Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Казанлък, 
 



РЕШИ: 
 
I. Да се предостави, чрез пряко договаряне за срок от три години части от имот публична 
общинска собственост, както следва: 
1. На СНЦ Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“, с ЕИК: 123737114, със 
седалище и адрес на управление гр. Казанлък, представлявано от Йордан Георгиев, обект 
части от ,,Зала за стрелба“, за която е съставен АПОС №386/03.06.2016г., находяща се в 
СУ ,,Екзарх Антим I“ гр. Казанлък, да се отдаде част от помещението- площ от 50 кв.м. 
ведно с прилежащите общи части и санитарен възел. Определя месечна наемна цена 50 
лв. без ДДС. 
2. На СНЦ Клуб по спортна стрелба ,,Севтополис“, с ЕИК: 123763415, със седалище и 
адрес на управление гр. Казанлък, представлявано от Нели Йончева, общински обект 
част от ,,Зала за стрелба“, с позиция 8, Приложение №14 на ГПУРИОС за 2022 г., за която 
е съставен АПОС №386/03.06.2016 г., находяща се в СУ ,,Екзарх Антим I“ гр. Казанлък, 
да се отдаде част от помещението- площ от 30 кв.м. ведно с прилежащите общи части и 
санитарен възел. Определя месечна наемна цена 30 лв. без ДДС. 
 
II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи договори за наем със спортните 
клубове по т.I за срок от три години. 

 
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.45, 
ал.1, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд- 
Стара Загора. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА:  
1. Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък; 
2. Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“, адрес на управление гр. Казанлък; 
3. СНЦ Клуб по спортна стрелба ,,Севтополис“, адрес на управление гр. Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: Донка 
Павлова, ст. експерт ,,Спортни дейности и бази“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Кмет на Община Казанлък 
 
 
 
Предоставям доклада и в електронен вид. 
 
 
 
 



Приложение: 
1. Копие от АОС № 386/03.06.2016г. 
2. Заявления. 

 
 
 
С уважение, 

 
АХМЕД МЕХМЕД 
Оправомощен за Кмет на Община Казанлък  
със Заповед №308/01.03.22 г. на Кмета на Община Казанлък 
 
Съгласували: 
Даниела Колева - Началник-отдел ИУС 
Здравко Балевски - Началник- отдел ПНЧРОП 
 
Изготвил:  
Донка Павлова - ст. експерт ,,Спортни дейности и бази“ 

 
 

 
 


