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о Общински съвет - Казанлък 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 189 от дата 17.09.2015 г . 

Становище: 

Съглас вал-адв.М . ПепелеЩкова 

Председателски съвет 

N . протокол: 77 от дата 17.09.2015 г . 

Становище: 

Председателският съвет реши доклада да бъде включен в проекта за дневен ред за Заседание NO 
70 на ОбС. 

Юрист на Общинския съ~ет 
Становище: 

Съглас вал-адв.М.Пепе!\ешкова 

Председателски съвет 

Становище : 

N •. протокол : 189 от дата 17.09.2015 г. 

о. протокол : 77 от дата 17.09.2015 г. 

Председателският съвет/ реши доклада да бъде включен в проект за дневен ред за Заседание № 
70 на ОбС. 

Пореден номер от дневния / ред: З 
No. ОС_ 4033/08 . 09 . 20155-Доклад от Галина Соя нова - Кмет на Об ина Казанлък с проект за 

решение относно взема ~е на решение за Запис на заповед по пр ект „Подмяна на отоплителна 
инсталация, горивна бара и газификация в 3 детски градини и 2 етски ясли в град Казанлък" по 
Програма БГО4 „Енергии на ефективност и възобновяема енергия', Грантова схема БГ 04-02-03 
„Мерки за повишаване ~а енергийната ефективност и използван на възобновяема енергия в 
общински и държавни ~гради и локални отоплителни системи" в рамките на Финансовия 
механизъм на Европейdкото икономическо пространство 2009 - 014 г . 
Вносител: Галина СтояновЬ - Кмет на Община Казанлък 
докладчик: Галина СтоянЬва - Кмет на Община Казанлък 
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ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда 
No. ротокол: 49 от дата 14.09.2015 г. 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No . ротокол: 75 от дата 08.09 .2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 
No. ротокол: 187 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

Съглас вал-адв.М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 4 
No. ОС_ 4059/17 . 09.2015-Доклад от Николай Златанов - Председате на Общински съвет -
Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейно тта на Общински съвет -
Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2014 г. до 13.О .2015 г., в изпълнение на чл. 
27, ал. б от ЗМСМА. 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 189 от дата 17.09.2015 г . 

Становище: 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 5 
No. ОС_З98б/21 . 08.2015-Доклад от Петър Косев - зам .-кмет на Об ина Казанлък, оправомощен За 

кмет, съгласно Заповед №?1554/14.08.2015 г. на Кмета на Община ·а относно изменение и 

допълнение на Годишната програма за управление и разпореждан с имоти - общинска 
собственост на Община Казанлък за 2015 г., в Приложение N09 - fопълва с т.48. Провеждане на 
публичен търг за отдаване под наем на част от покривно простра ство на сградата на Кметството в 

с.Ясеново за срок от 5 години. Начална тръжна цена - 324,00 в. без ДДС. 
Вносител: Петър Косев - Зам .- кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол: 187 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

Съглас вал-адв . М. Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол : 7б от дата 15.09.2015 г. 

Пореден номер от дневния ред: б 

No. ОС_ 4014/01.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на бщина Казанлък с проект за 

решение относно допълване на Годишната програма за управле ~ие и разпореждане с имоти -
общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2015 -. и определяне на начална тръжна 
цена при продажбата на Поземлен имот (ПИ) N0042014 в меСi нает 'Армагански път', землището 

на гр. Казанлък, в размер на 5 680 лв. без ДДС. 

17.09.2015 r. 11 



Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 
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9. Комисия по пРиватизаuия и разпореЖдане с общинска собственост 
No. ротокол : 67 от дата 10.09.2015 г . 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No . протокол: 49 от дата 10.09.2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол : 185 от дата 07.09 .2015 г. 

Становище: 

В правното основание ,считам че след _'чл.21,ал.1,т.8 ' следва да с допълни ' и т.12' . 
Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No протокол : 75 от дата 08.09.2015 г. 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение, като предлага в правното основ ние след 'чл.21, ал . 1, т . 8 'да се 

опълни 'и т . 12'. 

Пореден номер от дневния ред: 7 
No. ОС_З987/21.08.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Об цина Казанлък, оправомощен За 

кмет със Заповед №1554/14.08.2015 г. на кмета на общината отно но учредяване за срок от 5 
години безвъзмездно право на ползване на СНЦ 'Спортен клуб за драве Бели Рози' - имот 

общинска собственост представляващ стаи NOlЗ и 14 ведно с прил жащите общи части на 
сградата на четвърти етаж от четириетажна сграда, находяща се в гр. Казанлък, пл.Севтополис 

№14 с площ от 47,97 кв.м . 

Важно! С писмо NO ОС-4054/16.09.2015 г. Вносителят предост 
Удостоверение за актуално състояние на СНЦ ' Бели рози ' , съгласн становище на юриста на 

Общинския съвет . 

Вносител : П тъ К ев - з м.- кмет на 

L 
докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по приватизаuия и разпореЖдане с общинска собствен 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол : 185 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

Считам ,че следва да се приложат актуален Устав и Удостоверен е за актуално състояние на СНЦ 

'Спортен клуб за здраве Бели Рози',предвид че Представеното У стоверение за акт.състояние е о 

28.11.2011 година ,а Устав няма приложен ,поради което е невъ · можно да се установи лицето 

,което има представителна власт към момента, нито може да се роследи неговия мандат . В 
проекта за решение,считам ,че т.1 следва да се допълни и зап чва с текста 'Дава съгласие и 

Съгласувал-адв. М. Пепелешкова 

Важно! С писмо NO ОС-4054/16.09.2015 г. Вносителят преда авя копие от Устав и 

достоверение за актуално състояние на СНЦ 'Бели рози ' , съгла ' но становище на юриста на 

Общинския съвет. 

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъ 
No. протокол : 54 от дата 08.09.2015 г . 

Становище: 

17.09.20 15 г. ) 1 
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Пореден номер от дневния ред: 8 
No. ОС_ 4004/27.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общи~~а Казанлък с проект за 

решение относно замяна на незастроена земя с площ 7 кв.м. за Имо NO 3261 в кв. 421, 
гр . Казанлък за сумата от 3400 лв. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

Становище: 

т 

No. протокол: 58 от дата 09.09.2015 г. 

ПК подкрепя проекта за решение и препоръчва ОА да се съобрази ъс становището на юриста на 

ОбС. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No протокол: 49 от дата 10.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 186 от дата 07.09.2015 г. 
Становище : 

1.Съгласно разпоредбата на чл.40,ал.4 от ЗОС на интернет страницата на Общината ,следва да 

има публикувано съобщение за предстоящата замяна ,като следва да е спазен и едномесечния 

преклузивен срок за това съобщение преди внасяне на доклада в 1 бС.Към момента такова 

съобщение няма публикувано. 2.Към доклада липсва и Удостовере ие за тежести ,вписвания и 

отбелязвания за 10 години назад, по отношение на имота, в т.ч. чг стите от имота , с които ще 
бъде заменен общинския имот/реална част/.3. Считам ,че т.1 от п оекта за решение следва да 

апочва с текста' Дава съгласие .. '. 
За вземане на решение е необходимо квалифицирано мнозин во от 2/3 /25 гласа / от общия 
б ой съветници. Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 9 
No. ОС_4001/27.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на об ина Казанлък с проект за 

решение относно обявяване на имот - публична общинска собств ност за частна общинска 

собственост и определяне на пазарна цена в размер на 7 700 лв. без ДДС в гр . Казанлък. 

Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по п 
о . протокол : 67 от дата 10.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

о . протокол: 185 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

В правното основание за вземане на решение след ' чл.б,ал.1' ледва да се допълни 'и ал.3 '. 
Следва да се има предвид ,че решението на ОбС следва да се П(' иеме с мнозинство от две 

ети от общия б ой на съветниците/ 25 гласа/.Съглас вал-ад з.М.Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строи елство и транспорт 

17.09.2015 г. j( 
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No. ш ротокол: 58 от дата 09.09.2015 г. 

Пореден номер от дневния ред : 10 
No. ОС_З971/Об.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за 

решение относно предоставяне безвъзмездно помещение, общински обект 'Къща Музей -
Чирпанлиева къща', гр.Шипка за нуждите на 'Исторически музей Ис ра' - гр.Казанлък . 
Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

No. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол: 185 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

Съглас вал-адв. М. Пепелешкова 

б. Комисия по култура, информационни средства и вероиэповедани 

N . протокол : 50 от дата 09.09.2015 г. 

Пореден номер от дневния ред: 11 
No. ОС_З898/01.07.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Об ина Казанлък с проект за 

решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Из ълнителна Агенция 

Автомобилна администрация за нуждите на Регионална дирекция · втомобилна администрация -
Стара Загора имот общинска собственост, урегулиран поземлен и от отреден „За паркинг", 

находящ се в кв . 470, УПИ XXIV по плана на гр. Казанлък. 
Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

о . протокол: б7 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение, като предлага т.1 от проекта з решение да се допълни и 

апочва с текста: 'Дава съгласие.„ ' 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол: 185 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

Считам ,че т.1 от проекта за решение следва да се допълни и за очва с текста : 'Дава съгласие„. ' 
Съглас вал-адв . М . Пепелешкова 

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строит лство и транспорт 
о . протокол : 58 от дата 09.09 .2015 г . 

Пореден номер от дневния ред : 12 
No. ОС_ 4034/09.09 . 2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на О щина Казанлък с проект за 

решение относно изменение и допълнение на Наредба NO 11 за ~ асърчаване на инвестициите с 

общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертифик ти клас В /Приета с Решение № 

1101/22.10.2014 г. на ОбС/. 
Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

17.09.2015 r. \( 
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ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

10. Комисия по евgопейските въпgо~и и §изнeccgegsi 
No. n ротокол: 49 от дата 14.09.2015 г. 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение . 1 

Юрист на Общинския съвет 

No. г ротокол: 187 от дата 10.09.2015 г. 
Становище: 

lсъгласvвал -адв. М. Пепелешкова 1 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственос 
No . протокол : 67 от дата 10.09.2015 г. 

Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение . 1 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No протокол: 49 от дата 10.09.2015 г. 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение. 1 

5. Комисия по сиrурност, обществен и екологичен ред 
Nc . протокол : 46 от дата 11.09.2015 г . 

Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

Пореден номер от дневния ред: 13 
No. ОС_ 4019/03.09.2015-Доклад от Петър Косев -оправомощен За кмет със Заповед 
NOlббl/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за ре uение относно даване на 

съгласие за приемане на дарение от 'Казанлък - Хляб' ООД, с . Розс во в полза на Община Казанлък 

на Поземлен имот № 031018. 
ВнnrитРл: Петьn Knr<>в - зпм.-кмет нп n6111инп Кп"!пнлък nпnпвnмn111ен ~"' К! м<>т със Зппов<>л № 1661111.08.2n15 
L 
докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9, Комисия по пgиватизs~уия и gsi;;1oogeжл,aнe с обwин~кi! собственс; ст 
~о . протокол: 67 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

lпк подкрепя проекта за решение. 1 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
lo . протокол: 49 от дата 10.09.2015 г. 

Становище : 

lпк подкрепя проекта за решение. 1 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
\Jo . протокол : 76 от дата 15.09.2015 г . 

Становище: 

~К подкрепя проекта за решение, като предлага в т . 2 след дума rа 'дарението ' да се допълни 

1 екста: 'по данъчна оценка в размер на 59 30 лв . ' 

Юрист на Общинския съвет 

r о. протокол : 186 от дата 07.09.2015 г. 

Становище : 

lсъгласувал-адв . М . Пепелешкова 1 

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строи ·елство и транспорт 
No. протокол: 58 от дата 09.09.2015 г . 

17.09.2015 r. Н 



Пореден номер от дневния ред: 14 
No. ОС_З834/08.06 . 2015-
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Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за ' ешение относно: 1. 
Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - парцеf рен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните т : ритории за обект: „Оптична 

кабелна линия с. Бузовград - с. Горно Черковище, Община Ка анлък" от начална точка -
съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия н с . Бузовград, западно от УПИ 

XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в 
урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI- 77, кв . 50; 2. Разрешаване 
изработването на План- схема за далекосъобщителна мрежа към ПУ - План за регулация на с. 

Бузовград и с. Горно Черковище, общ. Казанлък; 3. Одобряване на аданието, съставено от 

Възложителя. 

Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

1. Комисия по 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собствено ст 

N ' · протокол: бЗ от дата 29.06.2015 г . 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
N . протокол: 47 от дата 29.06.2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 

Становище: 

N 
1

. протокол: 179 от дата 16.06 .2015 г. 

Съглас вал -адв. М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 15 
No. ОС_ 4026/07.09.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на об ината, оправомощен За кмет 

със Заповед №?1661/31 . 08.2015 г . на кмета на общината с проект а решение относно 

предоставяне на концесия на Поземлен имот N0000007 в земл щета на гр.Крън за срок от 25 
години с начално месечно концесионно възнаграждение - 40 лв. ез ДДС. 

Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. NO О -4040/10.09.2015 г . , с което 

вносителя предоставя правен, финансово-икономически и техни ески анализ на концесията. /Виж 

. в 'Преписка и в 'Допълнителни материали!/ 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия п 
No. протокол : 67 от дата 10.09 .2015 г . 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение с представените от ОА анализ за концесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No. протокол : 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение с внесените от ОА анализи на онцесията, внесени по 

17.09.20 15 г. н 
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lстановището на юриста на ОбС. 1 

s. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред 
No. n ротокол: 46 от дата 11 .09 .2015 г . 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение и предлага началното месечно кон цесионно възнаграждение да 

се увеличи с 50 %. 

Юрист на Общинския съвет 
No. г ротокол : 186 от дата 07.09 .2015 г . 

Становище : 

Предвид ,че предоставянето на концесия е процес от няколко етапа ,като първият е 

Подготвителни действия ,които от своя страна включват изработването на: 

1.Правен анализ на концесията 

2.Финансово- икономически анализ 

3.Технически анализ; 

Считам ,че към доклада ,следва да бъдат изготвени и приложени такива анализи. 

Съгласувал-адв.М.Пепелешкова 

С писмо вх. NO 4040/10.09.2015 г. вносителят, съобразявайки СЕ със становището на юриста на 
ОбС предоставя правен Финансово-икономически и технически а~ ализ на концесията . 

Пореден номер от дневния ред: 16 
No. ОС_4027/07.09.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на об~ ната, оправомощен За кмет 

със Заповед NOlббl/31.08.2015 г . на кмета на общината с проект з решение относно 

предоставяне на концесия на Поземлен имот N0000005 в землиUJ ето на гр. Крън за срок от 25 
години с начално месечно концесионно възнаграждение - 65 лв. без ДДС. 
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС 4041/10.09.2015 г., с което 
вносителя предоставя правен, финансово-икономически и техниче ки анализ на концесията. /Виж 

в 'Преписка и в 'допълнителни материали!/ 

о. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 
Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение с представените от ОА анализи 1 а концесията, внесени по 

становището на ю иста на Обе. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
о. протокол: 49 от дата 10.09.2015 г. 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение с внесените от ОА анализи на к 1 нцесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред 
о. протокол: 46 от дата 11.09 .2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение и предлага началното месечно онцесионно възнаграждение да 

се величи с 50 %. 

Юрист на Общинския съвет 

о. протокол : 186 от дата 07 .09 .2015 г . 

Становище: 

Предвид ,че предоставянето на концесия е процес от няколко ет па ,като първият е 

Подготвителни действия ,които от своя страна включват и изра отването на: 

1.Правен анализ на концесията 

2.Финансово-икономически анализ 
3 .Технически анализ; 

Считам ,че към доклада ,следва да бъдат изготвени и приложен такива анализи. 

Съгласувал-адв. М. Пепелешкова 

17.09.201 5 r. lt 
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с писмо вх. NO 4041/10.09.2015 г. вносителят, съобразявайки се • с становището на юриста на 
ОбС п едоставя п авен инансово-икономически и технически ана из на концесията. 

Пореден номер от дневния ред: 17 
No. ОС_ 4028/07.09.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общи ~ата, оправомощен За кмет 

със Заповед NOlббl/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за ешение относно 

предоставяне на концесия на Поземлен имот NООООО1б в землищет на с. Дунавци за срок от 25 
години с начално месечно концесионно възнаграждение - 50 лв. беf, ДДС. 
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС- 042/10.09.2015 г . , с което 
вносителя предоставя правен, финансово-икономически и техничес и анализ на концесията. /Виж 
в 'Преписка и в 'Допълнителни материали!/ 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по п 

Становище: 

собствен ос 

No протокол : 67 от дата 10.09.2015 г . 

ПК подкрепя проекта за решение с представените от ОА анализи н · концесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
N . протокол : 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение с внесените от ОА анализи на ко1 цесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред 
N . протокол : 46 от дата 11.09.2015 г. 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение и предлага началното месечно к нцесионно възнаграждение да 

се величи с 50 %. 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол: 186 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

Предвид ,че предоставянето на концесия е процес от няколко ета а ,като първият е 

Подготвителни действия ,които от своя страна включват изработв нето на: 

!.Правен анализ на концесията 

2.Финансово-икономически анализ 

3.Технически анализ; 

Считам ,че към доклада ,следва да бъдат изготвени и приложени акива анализи . 

Съгласувал-адв. М. Пепелешкова 

С писмо вх. NO 4042/10.09.2015 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на 
ОбС п едоставя п авен инансово-икономически и технически нализ на концесията. 

Пореден номер от дневния ред: 18 
No. ОС_ 4029/07 . 09.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на О , щина Казанлък, оправомощен За 

кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г . на Кмета на общината с роект за решение относно 

предоставяне на концесия на Поземлен имот N0000017 с общ площ от 8 572 кв.м в землището 
на с. Дунавци с обект 'Микроязовир Дунавци 2', с начин на тра но ползване 'Язовир' - за срок от 

25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 20 nв. без ДДС. 
Важно! По становище на юриста на 06Спосъпи писмо с вх. № С-4043/10.09.2015 г., с което 

вносителя предоставя правен, финансово-икономически и техни ески анализ на концесията . /Виж 

в 'Преписка и в 'Допълнителни материали!/ 

Вносит н а кмет на 

Кмета на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

17.09.20 15 r. 1t 
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ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9, Комисия по пgивати~ауия и gазпоgе:ишане с обшинска собственост 
No. п ротокол : 67 от дата 10.09 .2015 г . 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение с представените от ОА анализи на концесията, внесени по 

1 становището на юриста на ОбС. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No. протокол: 49 от дата 10.09.2015 г. 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение с внесените от ОА анализи на кон 1,есията, внесени по 

становището на юриста на ОбС. 

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред 
No протокол: 46 от дата 11 .09 .2015 г. 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение и предлага началното месечно ко щесионно възнаграждение да 

се увеличи с 50 %. 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 186 от дата 07.09.2015 г . 

Становище : 

Предвид ,че предоставянето на концесия е процес от няколко етап з ,като първият е 

Подготвителни действия ,които от своя страна включват изработва н ето на: 

1.Правен анализ на концесията 

2.Финансово-икономически анализ 

3.Технически анализ; 

Считам ,че към доклада ,следва да бъдат изготвени и приложени та кива анализи. 

Съгласувал-адв. М. Пепелешкова 

С писмо вх. NO 4043/10.09.2015 г. вносителят, съобразявайки с е със становището на юриста на 

ОбС предоставя правен Финансово-икономически и технически ан ализ на концесията. 

Пореден номер от дневния ред: 19 
No. ОС_ 4030/07 . 09 . 2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Об~ина Казанлък, оправомощен За 

кмет със Заповед NOlббl/31.08.2015 г. на Кмета на общината с пр ект за решение относно 

предоставяне на концесия на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв . м с идентификатор 

83106.1.147, обект 'Микроязовир ' , с. Шейново, трайно предназ ачение на територията: 

територия, заета от води и водни обекти - за срок от 25 години с 1/~ачално месечно концесионно 

възнаграждение - 40 лв. без ДДС. 
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх . № О 1'-4044/10.09.2015 г., с което 
вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технич ски анализ на концесията. /Виж 

в 'Преписка и в 'Допълнителни материали!/ 

Кмета на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

о . протокол : 67 от дата 10.09 .2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение с представените от ОА анализи на концесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No. протокол : 49 от дата 10.09.2015 г. 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение с внесените от ОА анализи на шнцесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред 
No . протокол : 46 от дата 11.09.2015 г . 

essюn.pnp 

17.09.2015 г. 1( 
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Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение и предлага началното месечно кон есионно възнаграждение да 

се величи с 50 %. 

Юрист на Общинския съвет 

No. п отокол: 186 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

Предвид ,че предоставянето на концесия е процес от няколко етапа като първият е 

Подготвителни действия ,които от своя страна включват изработван то на: 

1.Правен анализ на концесията 

2.Финансово-икономически анализ 

3.Технически анализ; 

Считам ,че към доклада ,следва да бъдат изготвени и приложени та ива анализи. 

Съгласувал-адв. М. Пепелешкова 

С писмо вх. NO 4044/10.09.2015 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на 
ОбС п едоставя п авен инансово-икономически и технически ан лиз на концесията. 

Пореден номер от дневния ред: 20 
No. ОС_ 4031/07.09.2015-Доклад от Петър Косев - Зам.-кмет на Об ина Казанлък, оправомощен За 

кмет на Общината със Заповед №.?lббl/31.08.2015 г. на Кмета на о щина Казанлък с проект за 

решение относно предоставяне на концесия за срок от 25 години на Поземлен имот с обща 
площ от 50317 кв. метра с NO 000042, находящ се в землището на село Средногорово с ЕКАТТЕ 
б844б, обект 'Микроязовир - Новите лозя', с начин на трайно ползв не 'Изкуствена водна площ'; 

начално месечно концесионно възнаграждение - 90 лв. без ДДС. 
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. NO ОС-4045/10.09.2015 г., с което 
вносителя предоставя правен, финансово-икономически и техниче ки анализ на концесията. /Виж 

в 'Преписка и в 'Допълнителни материали!/ 
Вн ител: П тъ К с в - з м .-км т н б ин Ка нлък оп № 1661 31 . .2 15 
L 
докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. к мисия по п инска собствено 

N . протокол : 67 от дата 10.09.2015 г. 
Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение с представените от ОА анализи а концесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
о. протокол: 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение с внесените от ОА анализи на к нцесията, внесени по 

становището на ю иста на ОбС. 

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред 
о. протокол: 46 от дата 11 .09.2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение и предлага началното месечно онцесионно възнаграждение да 
се величи с 50 % . 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол : 186 от дата 07.09.2015 г. 
Становище : 

Предвид ,че предоставянето на концесия е процес от няколко ет. па ,като първият е 

Подготвителни действия ,които от своя страна включват изработването на : 

1.Правен анализ на концесията 

2.Финансово-икономически анализ 

3.Технически анализ; 

Считам ,че към доклада ,следва да бъдат изготвени и приложен~ такива анализи. 

Съгласувал-адв. М. Пепелешкова 

С писмо вх. NO 4045/10.09.2015 г. вносителят, съобразявайк 1 се със становището на юриста на 

ОбС, предоставя правен, финансово-икономически и техническ~ анализ на концесията . 

17.09.2015 г. ]{ 
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Пореден номер от дневния ред: 21 
No. ОС_ 4002/27.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общи а Казанлък с проект за 

решение относно разрешаване за изработване на ПУП извън граници е на Поземлен имот NO 
172224, местност 'Старите лозя' в землището на гр. Казанлък. Одобр · ване на заданието, 
съставено от Възложителя. 
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

1 к 
No. протокол : 58 от дата 09.09.2015 г . 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственос 
No. протокол : 67 от дата 10.09 .2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол : 186 от дата 07.09.2015 г. 
Становище : 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 22 
No. ОС_4037/09.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общ ната с проект за решение 

относно закупуване на дял IП-ти - 'Магазин за промишлени стоки' ъс застроена площ 59,32 кв . м и 

дял IV-ти - ' Фурна ' със застроена площ 77,57 кв.м и обща площ на яловете - 136,89 кв. м, 
представляващи част от първи етаж на двуетажна сграда - търгове и комплекс, с обща площ на 

първи етаж на сградата - 535 кв. метра, находяща се в УПИ VI-450 кв. 44 по плана на с. Овощник 
за сумата от 22 400 лв. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
о . протокол: 76 от дата 15.09.2015 г . 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собствен ' ст 
о . протокол: 67 от дата 10.09 .2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол : 188 от дата 14.09.2015 г. 
Становище: 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 23 
No. ОС_ 4017/01.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на О щина Казанлък с проект за 

решение относно откриване на процедура за приватизация на о щински нежилищни имоти: УПИ 

XI-8778, кв. 38, гр. Казанлък; УПИ П-8863, кв. 658, гр. Казанлъ ; УПИ Х-8869, кв . 658, гр. 
Казанлък; УПИ IX-8868, кв. 658, гр. Казанлък и УПИ III-8862, кв 658, гр. Казанлък. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

инска собстве ост 

No. протокол: б7 от дата 10.09.2015 г . 

17.09.2015 г. J( 
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Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

Юрист на Общинския съвет 

No. п ютокол: 185 от дата 07.09.2015 г. 
Становище : 

lсъгласvвал-адв. М. Пепелешкова 1 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

Пореден номер от дневния ред: 24 
No. ОС_3975/11.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Общ1 1на Казанлък с проект за 

решение относно откриване на процедура за приватизация на общи нски нежилищни имоти : УПИ 

XI-9112 „За ОДО" в кв. 372, гр. Казанлък и Обект с предназначение „Салон за красота", 
разположен на първи етаж на двуетажна сграда в УПИ VIII, кв. 26 г о плана на с. Копринка, общ . 

Казанлък . 
ВнQсител : Г!;JЛИН!;J CтQЯHQBi'! - Кмет Hi'! QGwин!;J Кi'!занлък 
доклi,'!дчик : Гi'!ЛИНi'! СтоянQВi'! - Кмет на Обшинi,'! Кi'!Зi,'!нлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по пnиватизаuия и n:азпоnе-.иn:ане с обшинска собственос;:Т 

Nc . протокол : 67 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

lnк подкрепя проекта за решение . 1 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 185 от дата 07 .09.2015 г . 

Становище: 

lсъгласvвал-адв. М. Пепелешкова 1 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
Np. протокол: 75 от дата 08.09 .2015 г . 

Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение . 1 

Пореден номер от дневния ред : 25 
No. ОС_ 4035/09.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на 06 .цина Казанлък с проект за 
решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (3 бр. УПИ 
по ПУП на с. Дунавци) , ЕКАТТЕ 24075. 
Вносител: Галина СтоянQВi'! - Кмет на QGwинg Казанлък 

дQКЛgдчик : Гали нi,'! CтQЯHQBi'! - Кмет Hi'! QQWИHi'! Кi,'!занлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по поивати.,."luия и оазпnn„..,nане с обшинска rnбстве-. , ост 

No. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 
Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол: 76 от дата 15.09 .2015 г. 

Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

Юрист на Общинския съвет 

~о. протокол: 187 от дата 10.09.2015 г. 
Становище : 

IСъгласvвал -адв. М. Пепелешкова 1 

.. 
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Пореден номер от дневния ред: 26 
No. ОС_ 4038/09.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за 
решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за родажба по реда на чл . 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - 'Дърводелска раб тилница с. Ръжена', 
представляващ УПИ II - 147, кв. 27 по плана на с . Ръжена, общ. Каз нлък, ведно с построените в 

имота сгради. Начална тръжна цена - 13 255 лв. без ДДС. Допъл а се състава на Комисията -
Румяна Друмева. 

Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
No . протокол: 76 от дата 15.09.2015 г. 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собствено 
No протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 
No. протокол: 188 от дата 14.09.2015 г. 

Становище : 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 27 
No. ОС_ 4036/09.09.2015-Доклад от Венелин Киров - управител на Хигиенни и битови услуги -
Казанлък' ЕООД с проект за решение относно провеждане на публ чен търг с явно наддаване за 

продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на недвижим имот, собственост на 'Хигиенни и 
битови услуги - Казанлък' ЕООД, представляващ УПИ XVIII-117 с !ЛОЩ 2 024 кв. м, в кв . 335 по 
плана на гр. Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сгр да, със ЗП 380 кв .м. Допълва 

се състава на комисия - Валентин Кралев . 

9. Комисия п 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол: 188 от дата 14.09.2015 г. 

Становище: 

Съглас вал-адв . М.Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
о. протокол : 76 от дата 15.09.2015 г. 

Пореден номер от дневния ред : 28 
No. ОС_3879/23.06.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на О щина Казанлък с проект за 
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на ч . 81 , ал . 1 и ал. 8 от Наредба NO 
15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални :rръжни цени пр провеждане на търговете за 

продажба на: Поземлен имот с идентификатор 83106.45.37 по К ККР на с. Шейново, общ. 
Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.56.19 по ККК на с. Шейново, общ. Казанлък, 

Поземлен имот с идентификатор 83106.92.20 по КККР на с. Шей ово, общ . Казанлък, Поземлен 

17.09.2015 r. )( 
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имот с идентификатор 83106.98.16 по КККР на с. Шейново, общ. Казё нлък, Поземлен имот с 
идентификатор 83106.104.17 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с 
идентификатор 83106.107.19 по КККР на с. Шейново, общ . Казанлък, Поземлен имот с 

идентификатор 83106.109.13 по КККР на с . Шейново, общ. Казанлък . 
Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
No. п ротокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No. протокол: 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение и един с особенно мнение. 

Юрист на Общинския съвет 

No. ~ротокол: 185 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

lсъгласvвано-адв. М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 29 
No. ОС_3878/23.06.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Об11 ина Казанлък с проект за 

решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. ~ 1, ал. 1 и ал. 8 от Наредба 
NO 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни ценv при провеждане на търговете 

за продажба на : Поземлен имот с идентификатор 83106.112.28 по <ККР на с . Шейново, общ. 

Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 83106.66.13 по КККР нё с.Шейново, общ. Казанлък, 
Поземлен имот с идентификатор 83106.46.319 по КККР на с.Шейново, общ. Казанлък, Поземлен 
имот с идентификатор 83106.50.621 по КККР на с.Шейново, общ . ~ азанлък, Поземлен имот с 

идентификатор 83106.1.67 по КККР на с.Шейново, общ. Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 
83106.1.24 по КККР на с.Шейново, общ. Казанлък. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик · галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
tlo. протокол : 75 от дата 08.09.2015 г. 

Становище: 

1 

1 

1 

lпк подкрепя проекта за решение. 1 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
r о. протокол : 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение и един с особенно мнение. 1 

Юрист на Общинския съвет 

Np. протокол: 185 от дата 07.09.2015 г . 

Становище : 

lсъгласvвал-адв. М . Пепелешкова 1 

Пореден номер от дневния ред : 30 
No. ОС_3904/03.07.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на О Jщина Казанлък с проект за 

решение относно продажба чрез публични търгове по реда на ч1. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 
на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при п1 • свеждане на търговете за 

продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501 .20 по ~ккР на с. Енина, общ. Казанлък; 

Поземлен имот №503.10, Поземлен имот №503.175 и Поземлен 1 мот № 503 .218, всички в 
местността „Старите лозя", гр. Казанлък . 
. Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Общи на Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
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Юрист на Общинския съвет 

No. п ютокол: 185 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

lсъгласvвал-адв. М. Пепелешкова 1 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No . протокол: 75 от дата 08.09.2015 г. 

Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственос 
No . протокол : 67 от дата 10.09.2015 г. 

Становище : 

lпк подкрепя проекта за решение. 1 

Пореден номер от дневния ред : 31 
No. ОС_3944/27.07.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Общ И на Казанлък с проект за 
решение относнопровеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, 
ал. 3, т . 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Обект 'Бивша ав1 оспирка, с. Средногорово' 
представляващ масивна едноетажна сграда, с площ 4б кв. метра. /J опълва се състава на 
Комисия - Иванка Шопова. 

Вносител : Галина СтоянQва - Кмет на Qбшина Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Обшина Казанлък 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол : 185 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

lсъгласvвал-адв. М. Пепелешкова 1 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
N ) . протокол: 75 от дата 08.09.2015 г . 

Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение. 

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда 
No. протокол. 49 от дата 14.09.2015 г . 

Становище : 

lпк подкрепя проекта за решение. 

Пореден номер от дневния ред: 32 
No. ОС_3945/27.07.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за 

решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл . 81, ал . 1 и ал . 8 от Наредба NO 
15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при n ровеждане на търговете за 

продажба на Поземлен имот № 05б004 и Поземлен имот № 000255, находящи се в землището на с. 
Розово, ЕКАТТЕ б2983, общ . Казанлък и Поземлен имот № 08601' Поземлен имот № 000353 и 
Поземлен имот № 000482, находящи се в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, общ. Казанлък 
ВнQсител: Галина СтоянQва - Кмет на Обшина Казанлък 

докладчик : Галина СтQянQва - Кмет на Обшина Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No. протокол : 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение и един с особенно мнение. 

Юрист на Общинския съвет 

1 о. протокол : 185 от дата 07.09.2015 г . 

Становище : 

lсъгласувал-адв. М. Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

1 

1 

1 

essюn.php 
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Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение. 

Пореден номер от дневния ред: 33 
No. ОС_З965/06 . 08.2015-

Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за ~>ешение относно продажба 
чрез публичен търг по реда на чл . 81, ал. 1 и ал~ 8 от Наредба №HS на ОбС - Казанлък и 
определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за проD,ажба на УПИ XIX-388, кв. 50, 
находящ се в с . Голямо Дряново, община Казанлък - нач.тр.цена б )00 лв. без ДДС. 

Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 

1 

No протокол: 75 от дата 08.09.2015 г . 

Становище: 

IПК подкрепя проекта за решение. 1 

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда 
Nc . протокол: 49 от дата 14. 09 .2015 г. 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение. 1 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол : 185 от дата 07.09 .2015 г . 

Становище : 

lсъгласувал-адв . М . Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 34 
No. ОС_З96б/Об.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за 

решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, /ал. 1 и ал. 8 от Наредба NOlS на 
ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провендане на търг за продажба на 

УПИ Х-общ. в кв. 52 по плана на гр. Казанлък - нач. тр. цена 14 '700 лв. без ДДС. 
Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
Го. протокол: 75 от дата 08.09 .2015 г . 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение. 

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда 
~о. протокол: 49 от дата 14.09 .2015 г . 

Становище : 

lпк подкрепя проекта за решение . 

Юрист на Общинския съвет 

1\о. протокол : 185 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

IСъгласувал-адв. М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 35 
No . ОС_З999/26 . 08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на 01 .i щина Казанлък с проект за 

решение относно провеждане на публични търгове за отдаване 1 од наем за срок от 5 години на 
общински обекти: 1. Търговски обект за магазин - нач. тръжна uена - 600.00 лв. без ДДС; 2. 
Част от покривно пространство за разполагане на оборудване зё базова станция в сградата на 

кметство с. Енина - нач . тръжна цена - 1 554.00 лв. без ДДС; . Стая за офис на втория етаж в 

1 

1 

1 

1 

17.09.201 5 г. ({ 



http //1 92 . 168 . 1.137/eos/Dec i sionsForSessюn . pnp 

сградата на кметство с. Горно Изворово нач. тръжна цена - 32.00 лв без ДДС. 
Важно! С писмо вх. NO ОС-4053/16.09.2015 г. Вносителят, съобрс зено със станов. на юриста, 
коригира текста в часпа на мотивите, в т. 1, която придобива сле.dния текст: '1. Обособена част 
от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Ка~Ьнлък, ул. 'Розова долина' NO 
6 с обща площ от 100.12 кв.м в т . ч . 56.32 кв.м търговска площ и 43. О кв.м. складова площ ведно 

със санитарен възел, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под ПОЗjИЦИЯ NO 46 от Приложение № 
9 . По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от сграда, с обща п1~ощ 1563 кв.м, съставляваща 
1/3 идеални части от Административна сграда на четири етажа и избени помещения, построена 
през 1976 г. в УПИ 1-668 'За дом на техника' в кв. 212 по плана на г . Казанлък, за който е 
съставен АПОС № 326 от 10.06.2015 г.' В останалата част остава не 
В часпа на проекта за решение: 

Изменят. 1, т. 1, която придобива следния текст: '1. Обособена ча от общински имот -
търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул. 'Розова олина', № 6 с обща площ от 
100.12 кв . м в т.ч. 56.32 кв.м търговска площ и 43.80 кв.м складова лощ ведно със санитарен 

възел, с Позиция № 46 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2015 гад, който представлява част от 
сграда, с обща площ 1563 кв.м . , съставляваща 1/3 идеални части о Административна сграда на 

четири етажа и избени помещения, построена през 1976 г. в УПИ 1- 68 'За дом на техника' в кв . 

212 по плана на гр. Казанлък; 
Изменят. 11, която придобива следния текст: 'II. Определя началн месечна тръжна цена в 

размер на:' 

Вносител : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

Юрист на Общинския съвет 

Становище: 

No. протокол: 188 от дата 14.09.2015 г. 

Предвид ,че обекта предложен за одаване под наем в т.1 от ма ивите на доклада ,респ. т.1 о 

проекта за решение в действителност ,видно от АПОС е : об собена част от общински имо 
-търг.обект за магазин с обща площ 100,12 кв.м. и т. н. предста ляващ : Част от сграда,с обща 
площ 1563 кв.м.,съставляваща 1/3 ид.част от Административна с рада на четири етажа и избен 
помещения ,построена през 1976 година в УПИ 1-668 'За дом на техниката' в кв . 212 по плана на 

гр.Казанлък,считам ,че е коректно в т . 1 от проекта за решени ,да бъде направена корекция с 

по-пълно и точно описание на този обект ,с оглед ,че същият ' ледва да се отдава под наем и 

следва да има точен предмет и индивидуализация на обекта ,който ще се отдава под наем . 

Считам,че в т.2 от проекта за решение следва да се уточни ,че т ' ъжната цена ,която се определя 

е 'начална месечна тръжна цена' ,предвид ,че в момента пред ожението е :'Определя начална 
ръжна цена .. ' Съгласувал-адв.М.Пепелешкова 
Важно! С писмо вх.NО ОС-4053/16.09.2015 .г. Вносителят, образено със станов. на юриста, 

коригира текста в часпа на мотивите, в т.1, която придобива ледния текст : '1.Обособена ча 

от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул . 'Розова долина ' № 

6 с обща площ от 100.12 кв.м. в т.ч. 56.32 кв.м. търговска пл щ и 43.80 кв.м. складова пло 
ведно със санитарен възел, който е включен в ГПУРИОС за 2j015 гад. под позиция № 46 о 
Приложение № 9. По смисъла на ЗОС, имотът представлява ч~ст от сграда, с обща площ 1563 
кв.м . , съставляваща 1/3 идеални части от Административна спрада на четири етажа и избени 

помещения, построена през 1976 гад. в УПИ 1- 668 'За дом на т хника' в кв . 212 по плана на гр . 

Казанлък, за който е съставен АПОС № 326 от 10.Об . 2015 год .' В останалата част остава 

непроменено; 

В частта на проекта за решение: 

Изменя т. 1, т. 1, която придобива следния текст: '1.Обоообена част от общински имот -
рговски обект за магазин, находящ се в гр . Казанлък, ул . 'Ро , ова долина', № 6 с обща площ о 

100.12 кв.м. в т.ч. 56.32 кв.м. търговска площ и 43.80 кв.м. ек адова площ ведно със санитарен 
възел, с позиция № 46 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 201 · год., който представлява част о 

сграда, с обща площ 1563 кв.м., съставляваща 1/3 идеални ча и от Административна сграда на 

четири етажа и избени помещения, построена през 1976 год. УПИ 1- 668 'За дом на техника' в 
кв. 212 по плана на гр . Казанлък; 

Изменя т. 11,която придобива следния текст : 'II. Определя начална месечна тръжна цена в 

размер на:' 

17.09.2015 r. ]( 
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2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. ротокол: 75 от дата 08.09.2015 г. 

Пореден номер от дневния ред: 36 
No . ОС_ 4015/01 . 09.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общи tJa Казанлък с проект за 
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81 ал.1 и ал. 8 от Наредба №? 15 
на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на рговете за продажба на 
Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Горно Изворово: П N0093003, ПИ № 02300б, ПИ 
040082, пи 040073, пи № 040052, пи № 040034, пи № 040025 и п № 04000б. 
Вносител : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
N . протокол : 49 от дата 10.09.2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол : 185 от дата 07.09.2015 г. 

Становище: 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
N . протокол: 75 от дата 08.09.2015 г. 

Пореден номер от дневния ред: 37 
No. ОС_ 401б/01 . 09 . 2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на об ина Казанлък с проект за 

решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 1, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 
на Обе и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 

Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Долно Изворово: ]И №04500б, ПИ № 085007, ПИ 
085010, в землището на с. Хаджидимитрова: ПИ № 072050 и И № 073049, в землището на 
гр. Казанлък: ПИ №160426, ПИ № 150848 и ПИ № 150849, взе лището на с. Ръжена: ПИ № 
066040. 
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

3. Комисия по селско и горско стопанство 

Юрист на Общинския съвет 

о . протокол : 67 от дата 10.09.2015 г . 

No. протокол: 50 от дата 14.09.2015 г. 

о . протокол: 185 от дата 07.09.2015 г. 

17.09.2015 r. lt 
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Становище : 

Съглас вал-адв.М. Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. n ротокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

Пореден номер от дневния ред: 38 
No. ОС_ 4021/04 . 09.2015-Доклад от Петър Косев - Зам.-кмет на общ ната, оправомощен За кмет 
със Заповед №?lббl/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба 

чрез публични търгове по реда на чл.81, ал . 1 и ал. 8 от Наредба NO 5 на ОбС и определяне на 
начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на П землени имоти /ПИ/ в 

землището на с. Енина: ПИ № 343.102б; ПИ № 343.1029; ПИ с ид нтиф . 27499.41.10; ПИ с 
идентиф. 27499.17б.32; ПИ с идентиф . 27499.67.27 . 
Вн 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
No. протокол: 75 от дата 08.09.2015 г . 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No протокол: 50 от дата 14.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол : 186 от дата 07 .09.2015 г . 

Становище : 

Съглас вал-адв. М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 39 
No. ОС_ 4022/04.09 . 2015-Доклад от Петър Косев -оправомощен За мет със Заповед 

№lббl/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за ре ~ение относно продажба на 

имоти чрез публични търгове на: ПИ №080011; ПИ №08001б и ПИ 0080024, в землището на 
с.Кънчево; ПИ №000037 в с. Голямо Дряново; ПИ №025005; ПИ №014002; ПИ №025002 и ПИ 

№101027 в землището на гр. Шипка; ПИ №602.99 в с. Горно Ч 

Вн сител : П тъ К км т н О 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
N . протокол: 75 от дата 08.09.2015 г . 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
N . протокол: 50 от дата 14.09.2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 186 от дата 07 .09.2015 г . 

Становище : 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред : 40 
No. ОС_ 4023/04.09.2015-Доклад от Петър Косев -зам.-кмет на обu ината, оправомощен За кмет на 

17.09.201 5 г. 16:( 
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Община Казанлък, съгласно Заповед N01661/31.08.2015 г. на Кмета а община Казанлък с проект 

за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл . 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба 
№ 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждан на търговете за продажба на: 

УПИ IX-730, кв. 6, с. Копринка и УПИ XVII, пл. №4104, кв. 52 по плана на гр. Казанлък. 
в и л: п к 01 1 1. 
Кмета на община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
No. протокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

З. Комисия по селско и горско стопанство 

No. протокол: 50 от дата 14.09.2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол: 18б от дата 07 .09 .2015 г. 
Становище: 

Съглас вал-адв.М . Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 41 
No. ОС_ 4024/04.09.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на об~ината, оправомощен За кмет 
със Заповед №1661/31 . 08.2015 г. на кмета на общината с проект з решение относно продажба 

чрез публични търгове по реда на чл . 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба i о 15 на ОбС и определяне на 
начални тръжни цени при провеждане на търтове ца продажба на 1ilоземелени имоти /ПИ/ в 
землището на с. Горно Изворово на: ПИ №025007; ПИ № 0260 О; ПИ № 105017§ ПИ № 
129008; ПИ № 117015; ПИ NO 097001; ПИ № 094001 и ПИ № 0920 2. 
Вносител: П тъ К в - 3 км т на Об ин Ка нлък п в мо н m в № lб 1 31. 8.2 15 
докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика. бюджет и финанси 
N . протокол : 75 от дата 08.09.2015 г. 

З. Комисия по селско и горско стопанство 

No. протокол : 50 от дата 14.09.2015 г . 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение . 

Юрист на Общинския съвет 

Nc . протокол: 186 от дата 07 .09.2015 г . 

Становище : 

1 

lсъгласувал-адв. М. Пепелешкова 1 

Пореден номер от дневния ред : 42 
No. ОС_З880/23.06 . 2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на ОЕ щина Казанлък с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, 

представляващ УПИ XVl-8698 за ' ОДО', кв . 75 по плана на гр. Казанлък . 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по приватизаuия и разпорежnане с общинска собстве ост 
о . протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 

17.09.2015 г. 16 
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Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол: 185 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

В т.2 от проекта за решение ,считам е следва да бъде направена ко • екция ,като вписването~ 
БУЛСТАТ BG ... ' следва да отпадне и да се замени с 'ЕИК' ,предвид че след започване работата на 

ърговския регистър при Агенция по вписванията ,търговците се ид нтифицират с Единен 

иденти икационен код ,който сък атено се изписва ЕИК. Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение, като предлага в т.2 от проекта з решение думата 'БУЛСТАТ BG' 
а се замени с 'Единен иденти икационен код' ЕИК . 

Пореден номер от дневния ред: 43 
No. ОС_3988/24 . 08.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общ на Казанлък относно: 
Определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска обственост в размер на 118 
560 nв. без ДДС, за продажба на земя с площ 32 591 кв.м. предст вляваща Поземлен имот NO 
000391 в землището на с . Копринка. 

Вносител : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

. Комисия по п 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 

Юрист на Общинския съвет 

Становище: 

Съглас вал-адв. М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 44 

N ' · протокол: б7 от дата 10.09.2015 г. 

ната оценк на имота да бъде 7 лв. за кв.м. 

N . протокол : 7б от дата 15.09.2015 г. 

N . протокол: 186 от дата 07.09.2015 г. 

No. ОС_ 4009/31 . 08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на об ина Казанлък с проект за 

решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане имот, общинска собственост 

във връзка с Решение № 1170/17.12.2014 г., представляващ УПИ о II-4910, кв.457 в гр . 

Казанлък, в размер на 228 600,00 nв. без ДДС. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

о. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г . 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол: 76 от дата 15.09.2015 г . 

иста на ОбС ко екции. 

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строи елство и транспорт 
No. протокол: 58 от дата 09.09.2015 г . 

л се' 
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Юрист на Общинския съвет 

No. ротокол: 187 от дата 10.09.2015 г. 
Становище: 

Считам , че т.1 от проекта за решение следва да се допълни ,с по- (Оректно описание на 
общинския имот за който се определя пазарна цена , и следва да ъде със следния текст 

'т.1.Определя пазарна цена от 228 бООлв/двеста двадесет и осем иляди и шестстотин лева/,бе 

'ДС за сключване на предварителен договор с 'Ароматик 'ООД,Е К-833159249 за прехвърлян 

собствеността върху незастроена общинска земя с обща пл щ 7371кв.м. /седем хиляд 

триста седемдесет и един кв.метра/, формирана от обединяването а: реални части от улици с 

площ от 3758кв.м.; УПИ IIl-2310, lV-2309 и Vl-2314 в кв.3" 2А с площ 1482кв.м. и ча 

от УПИ 1-за озеленяване ,в кв.457А с площ 2131кв.м., която оби а площ е включена по скица 

проект в новопроектиран урегулиран поземлен имот 11-491 Vвтори за четири девет едн 

нула/ с обща проектна площ 17221 кв.м. /седемнадесет х ляди двеста двадесет и еди 

кв.мет а/ в кв.457 по плана на г .Казанлък. 'Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 45 
No. ОС_ 4007/28.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общ на Казанлък с проект за 

решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, 

незастроена земя от Урегулиран поземлен имот I 'За ОЖС, подземн гаражи, асансьорен сервиз и 

КОО в кв. 2б9, придаваема към УПИ IП-5б4 в кв. 238, по плана на р. Казанлък за сумата от 20 
200,00 лв. 
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 

Становище : 

N . протокол: 76 от дата 15.09.2015 г. 

ПК подкрепя проекта за решение, като предлага в т. 1 след 'сума от 20 200 лв.' да се добави 
екста 'без включен ДДС' 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол: 187 от дата 10.09.2015 г . 

Становище : 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 46 
No. ОС_ 400б/28.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на обt ина Казанлък с проект за 

решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост 

представляващ УПИ NO IX-145, кв.8 в гр. Крън, в размер на 8200 в. без ДДС. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

ст 

о . протокол: 67 от дата 10.09.2015 г . 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No. протокол: 75 от дата 08 .09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

о. протокол: 186 от дата 07 .09.2015 г . 

17.09.2015 г. 16 
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Становище: 

Съглас вал-адв.М . Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 47 
No. ОС_ 4003/27.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общи а Казанлък с проект за 

решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с мот, общинска собственост 

представляващ Поземлен имот с NO 27499.501.2046 в с. Енина, вра мерна 8800 лв. без ДДС. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия по п 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
N . протокол : 75 от дата 08.09.2015 г . 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 186 от дата 07.09.2015 г. 
Становище: 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 48 
No. ОС_3993/25.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на об ина Казанлък с проект за 

решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане имот, общинска собственост в 

размер на 23 700 лв. без ДДС - земя с площ 496 кв.м., представ яваща УПИ XIV-8364 'За 
обществено и делово обслужване', гр.Казанлък. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

9. Комисия п 

Становище : 

IПК подкрепя проекта за решение. 

Юрист на Общинския съвет 

Становище: 

lсъгласvвал-адв. М. Пепелешкова 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 

Становище: 

lпк подкрепя проекта за решение. 

Пореден номер от дневния ред: 49 

No. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г . 

1 

№1 . протокол: 185 от дата 07.09.2015 г. 

1 

l ~ o. протокол: 75 от дата 08.09.2015 г . 

1 

No. ОС_3990/24.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за 
решение относно определяне на оценки на общински земи, върх~ които е било учредено право на 
ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Пре одни и заключителни разпоредби 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

обстве1~ост 

No. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г . 

17.09.2015 г. 16 
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Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No. протокол: 50 от дата 14.09.2015 г . 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение. 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
No протокол: 75 от дата 08.09 .2015 г. 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 

Юрист на Общинския съвет 

No . протокол: 186 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

Съгласувано-адв.М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 50 
No. ОС_З989/24 . 08.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Об1 µина Казанлък с проект за 
решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен ф DНД. 
ВнQсит~л: Галина СтQянова - Км~т на Qбшина Казанлък 

ДQкJiадчик: Галина СтоянQва - Кмет на Обшина Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

3. Комисия по селско и ГQR!;;KQ стопанство 
~ о. протокол: 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
~о. протокол: 75 от дата 08.09 .2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 1 

Юрист на Общинския съвет 

N J. протокол: 187 от дата 10.09.2015 г. 
Становище: 

Съгласvвал-адв. М. Пепелешкова 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собствено ст 
~о . протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение. 

Пореден номер от дневния ред: 51 
No. ОС_З979/14.08.2015-

Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект f a решение относно. 1. 
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен плр н - План за застрояване и 

парцеларни планове за елементите на техническата инфраструк ·ура извън границите на 

урбанизираните територии за Поземлен имот №057027, местнос „Лъджански път" в землището на 
гр.Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложи· еля. 

ess ion.php 
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Вносител : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

1. Комисия по ст ойство на т 

h ://1 92.168. 1. 137/eos/DecisionsForSession.php 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собствено 

З. Комисия по селско и горско стопанство 

Юрист на Общинския съвет 

Становище: 

Съглас вал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 52 
No. ОС_3978/14.08.2015-

No протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 

N . протокол: 50 от дата 14.09.2015 г. 

No. протокол: 186 от дата 07.09.2015 г . 

Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект з решение относно: 1. 
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен пла - План за застрояване и 

парцеларни планове за елементите на техническата инфраструкту а извън границите на 

урбанизираните територии за Поземлен имот №?008010, местност, Белия пясък" в землището на 

гр.Шипка. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя 

Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

1. Комисия по ст йство на те ин 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собствен ст 
о. протокол: 67 от дата 10.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

N . протокол: 18б от дата 07.09.2015 г. 

Становище: 

Съглас вала-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 53 
No. ОС_ 4020/03.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на 06\ щина Казанлък с проект за 

решение относно именуване на улица между кв. 34 и кв. 35 по ш~ана с. Кънчева, с името 'Гранит' . 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

17.09.2015 r. 16 
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No протокол: 58 от дата 09.09.2015 г. 
Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 

3. Комисия по селско и горско стопанство 
No протокол : 49 от дата 10.09.2015 г . 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 

Юрист на Общинския съвет 

No. протокол: 186 от дата 07.09.2015 г. 
Становище : 

В проекта за решение ,считам че е коректно да се посочи ,че ново~ менуваната улица ' Гранит' се 

намира освен между кв.34 и кв.35 , е и между ул.'Искра ' и 1л.'Мир'. 
Съгласvвал-адв.М.Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 54 
No. ОС_ 4039/10.09.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за 

решение относно поставяне на възпоменателна плоча на писателя Паун Генов в с. Средногорово, 

общ. Казанлък. 
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда 

Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение. 

Юрист на Общинския съвет 

Становище: 

Съгласvвал-адв . М. Пепелешкова 

Пореден номер от дневния ред: 55 

N ) . протокол: 49 от дата 14.09.2015 г. 

No протокол : 188 от дата 14.09.2015 г. 

No. ОС_3994/25.08 . 2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на обtцина Казанлък с проект за 

решение относно одобряване проект за изменение на ПУП за ква~тали 210 и 212 по плана на 
Казанлък, премахване на улична регулация между осови точки 505 и 504 попадащи между 
кварталите. Предвиждане на места за 8 броя масивни гаражи. 
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 
докладчик : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

1. Комисия по vстоойство на т„nитnnията инmnacтnuicтvoa стооит~ .л=во и тn=>н~пnnт 

l ~ o. протокол: 58 от дата 09.09.2015 г. 
Становище : 

ПК подкрепя проекта за решение . 

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост 
~о. протокол : 67 от дата 10.09 .2015 г. 

Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение . 

З. Комисия по селско и горско стопанство 

No. протокол: 50 от дата 14.09.2015 г. 
Становище: 

ПК подкрепя проекта за решение. 

Юрист на Общинския съвет 

~о. протокол: 186 от дата 07.09.2015 г . 

Становище: 

Съгласvвал-адв . М. Пепелешкова 

17.09.20 15 r. 16 
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Пореден номер от дневния ред: 56 
No. ОС_3997 /26.08.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общ на Казанлък с проект за 

решение относно предложение до Министерския съвет на Републик България за отпускане на 

персонална пенсия на Георги Иванов Ганчев от гр.Казанлък. 

Вносител : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

докладчик : Галина Стоянова - кмет на община Казанлък 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост 
N . протокол : 46 от дата 08.09.2015 г. 

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси 
N . протокол: 75 от дата 08.09 .2015 г. 

4. Комисия по здравеопазване 
N •. протокол : 45 от дата 11.09.2015 г. 

Юрист на Общинския съвет 

No протокол: 185 от дата 07 .09 .2015 г. 

Становище: 

Съглас вал -адв. М. Пепелешкова 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КА 
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