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РЕШЕНИЕ № 266 

по протокол № 16 от 30.11.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие на „КОЦ - Шумен“ ЕООД да сключи 

договор за инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв. и 

представяне на обезпечения пред банката кредитор, за 

закупуване на линеен ускорител 

 

 

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

Дава съгласие на „Комплексен онкологичен център - Шумен“ ЕООД, ЕИК 

127521758, със седалище и адрес за управление гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ 

№ 63, представлявано от д-р Свилен Арнаудов, управител, да бъде страна и да 

сключи следните договори:  

1. ДОГОВОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ в размер на 5 /пет/ млн. 

лева, за закупуване на Мултимодален линеен ускорител /високотехнологичен 

линеен ускорител с възможности за стереотактична радио-хирургия, лъчелечение 

с контрол на дишането и динамично проследяване на облъчвания обем, ъпгрейд 

на информационната и планиращата системи/. 

2. ДОГОВОР ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ върху предстоящия за закупуване с 

Договор за инвестиционен кредит Мултимодален линеен ускорител 

/високотехнологичен линеен ускорител с възможности за стереотактична радио-

хирургия, лъчелечение с контрол на дишането и динамично проследяване на 

облъчвания обем, ъпгрейд на информационната и планиращата системи/, по реда 

на Закона за особените залози. 

3. ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху СГРАДА ЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ с 

идентификатор 83510.661.322.89, по кадастралната карта на гр. Шумен, с 

административен адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, със застроена 

площ 1 474.00 кв.м. и РЗП 5 391.00 кв.м., с предназначение - Здравно заведение, 

брой етажи 5, брой самостоятелни обекти в сградата 9 (девет), със 

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ в сградата: 1.1. „Компютър-томограф“ с 

идентификатор 83510.661.322.89.1; 1.2. „Аптека“ с идентификатор 



83510.661.322.89.2; 1.3. „Клинична патология“ с идентификатор 

83510.661.322.89.3; 1.4. „Клиника по лъчелечение - стационар“ с идентификатор 

83510.661.322.89.4; 1.5. „Онкологична гастроентерология“ с идентификатор 

83510.661.322.89.5; 1.6. „Администрация“ с идентификатор 83510.661.322.89.6; 

1.7. „АСБ“ с идентификатор 83510.661.322.89.7; 1.8. „Гаражи“ с идентификатор 

83510.661.322.89.8; 1.9. „Клиника по лъчелечение“ с идентификатор 

83510.661.322.89.9, с квадратури и граници, съгласно Нотариален акт № 21, том 

ІІІ, рег. № 6726, дело № 371 от 2020 г., на Нотариус Христина Иванова-Табакова, 

вх. рег. № 4669 от 14.10.2020 г., акт № 49, том 14, дело № 2864/2020 г. на Служба 

по вписванията - Шумен. 

4. ДОГОВОРНА ИПОТЕКА върху следните сгради, включени в капитала на 

дружеството: 1. Бункер с идентификатор 83510.661.322.24; 2. Зала за събрания с 

идентификатор 83510.661.322.25; 3. Едноетажна пристройка ЗП 36.00 кв.м. с 

идентификатор 83510.661.322.26 и 4. Едноетажна пристройка със ЗП 23.00 кв.м. с 

идентификатор 83510.661.322.76, с квадратури и граници, съгласно АОС №1335. 

5. Възлага на управителя на „КОЦ-Шумен“ ЕООД д-р Свилен Стефанов 

Арнаудов да направи пазарно проучване и да сключи Договор за инвестиционен 

кредит по т. 1, Договор за особен залог по т. 2 и Договорна ипотека по т. 3 и т. 4 

от настоящото решение.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


