
                                  О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
     
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КАЗАНЛЪК 
 

ДОКЛАД  
от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък 

 
 по чл. 64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък   
 

Относно:  Прехвърляне в полза на „ Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък на движима вещ-автобус 
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,  
Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващо заседание.  
 
МОТИВИ:  
Община Казанлък има подписан Договор № Д06-1/04.01.2021 г. с „Балканинвест“ ЕООД за 
обществен превоз на пътници с цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на 
транспортното обслужване на градската територия. След проведена обществена поръчка за 
„Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от 
общинската и областна транспортна схема, квота община Казанлък по 5 обособени позиции“, 
„Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък е спечелило обособени позиции 1 и 2. 
За осъществяване на превоза на пътниците на „Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък, ще са му 
необходими допълнителни транспортни средства.  
Община Казанлък разполага с автобус Мерцедес „ Цитаро“, който може да се използва за превоза 
на пътниците по линиите от обособените позиции 1 и 2. Предоставянето на автобуса на 
„Балканинвест“ ЕООД, гр. Казанлък, ще доведе до по-доброто стопанисване, управление и 
поддръжка, имайки в предвид назначения квалифициран технически персонал. Прехвърлянето 
собствеността на автобуса, ще доведе до използването му през цялата година за превозване 
гражданите по линиите от позиции 1 и 2. 
Предлагам това да се извърши под формата на безвъзмездно прехвърляне, доколкото не е 
необходимо ангажиране на финансови отношения между Община Казанлък и търговското 
дружество, което е със 100% общинско участие.  
Във връзка с гореизложеното предлагам следния  
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 и чл.34, ал.4 
от ЗОС 

Р Е Ш И:  

I. Да се прехвърли безвъзмездно на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 833066624, със 
седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. 
„Славянска“ № 10, представлявано от Управителя Петко Константинов Карагитлиев, правото 
на собственост върху следната движима вещ: 

1. Автобус, марка: Мерцедес, модел: Цитаро, рег. № СТ 2779 РТ , рама WEB62808313110392, 
места – 46+1, цвят – бял/жълт, дизел; 

II. Одобрява предложеният проект на договор за прехвърляне на собственост. 
III. Възлага на управителя на „Балканинвест“ ЕООД да представи в Община Казанлък 

удостоверение за застрахователната стойност на движимата вещ, необходимо за подписване 
на договора. 

IV. Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише одобреният договор за прехвърляне. 



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. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора 

АДРЕСАТ НА АКТА:  
Галина Стоянова - Кмет на  Община Казанлък и Петко Карагитлиев-управител на 

„Балканинвест“ЕООД. 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
инж. Даниела Коева – зам.-кмет на община Казанлък и инж.Радостина Йосифова-нач.отдел 

„Екология и транспорт“ 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ГАЛИНА 

СТОЯНОВА - Кмет на  Община Казанлък 
 
 Предоставям Ви всички материали на магнитен носител.  
 
Приложения:  
1. Проект на договор за прехвърляне на моторно превозно средство. 

 
 

С уважение,  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на  Община Казанлък 

 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева,  
 зам.кмет на община Казанлък 

         
Кольо Байков 

        гл.юрисконсулт 
 
Съставил: 

        Инж. Радостина Йосифова 
        нач.отдел „Екология и транспорт“ 
 

Изготвил: Ангел Гаргов- гл.експ. „Транспорт“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Д О Г О В О Р 
 

№ .............…..  / ….....………..……… г. 
 

ЗА ДАРЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
 

 
 Днес, ................................... г., в гр. Казанлък, между: 

 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК BG 000817778, гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 6, 
представлявана от Кмета - ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА, и Гл. счетоводител - НЕЛИ 
ДОНЧЕВА АТАНАСОВА наричана за краткост “ДАРИТЕЛ” от една страна 
 и  
„БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 833066624, със седалище и адрес на управление: 
област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък,  ул. „ Славянска“ № 10, представлявано от 
Управителя Петко Константинов Карагитлиев, адрес: ул. „Старозагорска“, № 8, ет. 2, ап. 2, гр. 
Казанлък, община Казанлък, наричан  по-нататък „ ДАРЕН”, от друга страна,  

на основание чл. 225, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД, във вр. с чл. 34, ал.4 от ЗОС и чл. 144,     ал. 2 от 
Закона за движение по пътищата, Решение № …………………………. на Общински съвет - 
Казанлък, се сключи настоящият договор за следното: 
I.  ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА 

             Чл.1. (1) ДАРИТЕЛЯТ прехвърля на ДАРЕНИЯ  правото на собственост върху следното 
МПС в състоянието, в което се намира в момента на дарението, а именно:  

  
 1. Превозно средство: Автобус, 

 Марка: Мерцедес, 
 Модел: Цитаро,  
 Рег. номер СТ 2779 РТ,  
 Рама  WEB62808313110392, 
 Брой места за сядане + мястото на водача: 46+1  
 Цвят: жълт,  ведно с всичките му принадлежности, числящи се към него. 
Застрахователната стойност на автобуса е …………… лв. /...…………………/, съгласно 

Удостоверение № ……………../………...2022 г. за застрахователна стойност на МПС на ЗАД 
…………………………………... 

 
(2) ДАРЕНИЯТ заплаща към момента на подписване на договора: 
1.  данък по ЗМДТ в размер на 5% върху застрахователната стойност на вещите по чл.1. 
Чл. 2. Към момента на подписване на договора, ДАРЕНИЯТ е заплатил дължимите цени, 

както следва: 
1. Дължимият данък по ЗМДТ, представляващ 5% върху застрахователната стойност, 

възлизащ на обща стойност …………. / ……………………/ лв., внесен по сметка BG 07 SOMB 
9130 84 2172 7344, код на вид плащане 44 25 00, в „ Общинска банка“ АД, гр. Казанлък, BIC 
SOMBBGSF с платежни нареждания от …………………………… 2022 г..  

Чл.3. Към момента на подписване на договора, ДАРЕНИЯ е представил Удостоверение за 
застрахователна стойност на превозното средство по чл. 1 от настоящия договор. 

Чл.4.  ДАРЕНИЯТ приема с благодарност направеното дарение. 
 

II. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
 

Чл.5. (1) ДАРЕНИЯТ придобива собствеността върху движимата вещ, подробно описана 
в чл.1, ал.1 от настоящият договор, от момента на подписването му. 

(2) От този момент върху него преминават всички задължения пред надлежните органи. 



Чл.6. За всички неуредени в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на 
българското материално и процесуално законодателство. 

 
Настоящият договор подлежи на нотариална заверка на подписите, съгласно чл.144, ал. 2 

от Закона за движение по пътищата. 
 

Всички разноски по прехвърлянето са за сметка на ДАРЕНИЯ.  
Договорът се състави в 5 еднообразни екземпляра - един за ДАРЕНИЯ, два за нотариуса 

и два за Община Казанлък.  
 
                 При съставянето на договора се представиха следните документи:  Свидетелства за регистрация на МПС 
с рег. № ………………, 2 бр. платежни документи от ……………….2022 г. по чл. 3 от договора, квитанции за платен 
данък № ……………/………….2022 г.,  Удостоверения за застрахователна стойност       № ………………../ 
………………2022 г. на ЗАД ………………. , Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК. 
 
 
 

ЗА ДАРИТЕЛЯ:   …………………….            ЗА ДАРЕНИЯ: …………………...... 
 
 
………………………………………………                 …………………………..………………. 
Кмет на Община Казанлък        
 
………………………….. 
Гл. счетоводител 
 

 
 
Съгласували: 
 
……………………………………. 

……………………………………. 
……………………………………. 

 
 
Изготвил: 
 
…………………………………… 
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