
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 Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 

 
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортен имот- общинска собственост на 
спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“. 
 
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.7, ал.2  от Наредба  №10 на Общински 
съвет- Казанлък за условията и реда за използване на спортни обекти собственост на 
Община Казанлък е постъпило заявление: 
- Вх. № 40-31-3/12.04.2022г. от Йордан Георгиев, председател на СНЦ Спортен клуб по 
стрелба с лък ,, Раптор Арчери“, за ползване под наем на спортен обект - общинска 
собственост за осъществяване на своята дейност. 
 
Във връзка с това предлагам ОбС- Казанлък да разгледа предложението за общински 
обект, както следва: 
 
1. СНЦ ,,Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“ , ЕИК 123737114 със 
седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ."Иван Милев" № 4, вписан с номер 
134-016/ 31-01-2020г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на 
младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост ограда, 
обект „Терен за хвърляния с хале“, за което е съставен АПОС №488/28.8.2017г.  
2. Спорният обект ще се ползва съвместно със СНЦ Лекоатлетически клуб ,,Цветанка 
Христова“, съгласно изготвен график. 
 
Предвид гореизложеното, и на база изготвена пазарна оценка от независим оценител по 
Д06-38/8.03.22г., Ви предлагам да бъде взето решение за отдаване под наем на спортния 
клуб посочени по-горе за ползването на съответният спортен обект за срок от една година 
с месечен наем от 40,00 лв. без ДДС. 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от ЗОС  и чл.7, ал.1  от Наредба  
№10 на Общински съвет- Казанлък за условията и реда за използване на спортни обекти 
собственост на Община Казанлък, 
 
 
 



РЕШИ: 
 
I. Да се предостави за срок от една година имот публична общинска собственост, както 
следва: 
 
1. Предоставя на СНЦ ,,Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“ , ЕИК 
123737114 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ."Иван Милев" № 4, 
вписан с номер 134-016/ 31-01-2020г. в Регистъра на спортните организации на 
Министерството на младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска 
собственост ограда, обект „Терен за хвърляния с хале“, за което е съставен АПОС 
№488/28.8.2017г.  
Определя месечна наемна цена 40,00 лв. без ДДС. 

 

II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи договори за наем със спортния клуб 
по т.1 за срок от една година. 

 
 
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: Кмет на община 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 № 488/28.8.2017г. 
2. Пазарна оценка с вх. № 68-3931-2/16.03.22г.; 
3. Заявление от спортния клуб . 

 
 

ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък  
 
 
 
 



Съгласували: 
Ахмед Мехмед 
Заместник - кмет на община Казанлък 
 
Зорница Антонова 
Началник- отдел ,,Социални дейности“ 
 
Миглена Толева-Илиева 
главен юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Донка Павлова 
Старши експерт  „Спортни дейности и бази”  
 
 
 

 
 


