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ОТЧЕТ  

 

За дейността на Общински съвет  Казанлък и неговите комисии за периода 08.05.2014 г. 

до 08.11.2014 г.  

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаема госпожо кмет на община Казанлък, 

Уважаеми граждани на община Казанлък, 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на 

Общинския съвет (ОбС) и неговите постоянни и временни комисии, за периода от 

08.05.2014г.  до 08.11.2014 г. - шесто шестмесечие от Мандат 2011 – 2015 г. на Общински 

съвет  Казанлък. 

През изтеклите три години от настоящият мандат, Общинският съвет и неговите комисии, 

както и досега, работиха отговорно и ползотворно, с цел решаване на местните проблеми, 

спазвайки законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на 

ОбС. Проведохме 55 заседания, на които приехме 1133 решения. Съпоставено с предходния 

мандат 2008 г. – 2011 г., за същият период са проведени 37 заседания на които са гласувани 

548 решения. Т.е. свършената работа е със 100% повече. 

За отчетния 6 месечен период, Общинският съвет проведе 8 заседания на които приехме 

общо 180 решения, срещу 109 решения на предходния мандат. 

 

Вносители на доклади с проекти за решения, по традиция са кметът на общината -176, 

председателя на Общинския съвет -4 и 1 доклад по предложение на д-р Кети Манолова-

Владкова - Управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД гр. Казанлък. 

Постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък, oбсъдиха както значителен брой 

проекти за решения, така и други постъпили в деловодството молби, предложения и жалби 

на граждани.  

Постоянните комисии (ПК), проведоха 93 заседания на които  разгледаха 910 материала, 

както следва: 

1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт проведе 9 

заседания, на които разгледа 126 материала; 

2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 13 заседания с разгледани 167 материала; 

3. ПК по селско и горско стопанство  - 8 заседания с разгледани 83 материала; 

4. ПК по здравеопазване - 7 заседания с разгледани 37 материала; 

5. ПК по сигурност, обществен и екологичен ред - 8 заседания с разгледани 31 материала; 

6. ПК по култура, информационни средства и вероизповедания - 9 заседания с разгледани 41 
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материала; 

7. ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм - 7 заседания с разгледани 50 

материала; 

8. ПК по социални дейности и трудова заетост – 7 заседания с разгледани 38 материала; 

9. ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост - 9 заседания с разгледани 

170 материала; 

10. ПК по европейските въпроси и бизнес среда  - 8 заседания с разгледани 60 материала; 

11. ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, 

издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт е провела 8 заседания 

на които е разгледала 107 материала. 

Както винаги, предмета на дейност на комисиите, определи тяхната натовареност. От 

изнесените по-горе данни се вижда, че най-интензивно са работили, следните комисии и 

техните общински съветници: 

- ПК по икономика, бюджет и финанси;  

- ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост;  

- ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт; 

- ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и 

договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт. 

По традиция продължи добрата комуникация между комисиите и представителите на 

Общинска администрация – заместник-кметовете, секретаря и главния архитект на 

общината, директори на дирекции, началници на отдели и експерти, които докладваха 

съответните материали. Общинската администрация своевременно отговаряше на 

конкретните искания на комисиите. Това взаимодействие позволи, заседанията на ОбС да се 

провеждат стегнато и без излишно говорене и напрежение. 

Приетите от Общинския съвет 180 решения, по традиция класифицираме, в няколко 

основни групи: 

Първа група решения, които засягат всички жители на община Казанлък и регулират 

обществения живот, чрез местните нормативни документи- програми, правилници и наредби 

на Общинския съвет: 

-  Нова Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната 

дървесина и храстова растителност на територията на Община Казанлък. Наредбата е 

свързана с опазването и ползването на компонентите на околната среда и поддържането на 

чистотата на територията на общината, 

-  Нова Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община 

Казанлък и издаване на сертификати клас В. С наредбата се създават облекчени условия за 

привличане на инвеститори, които искат да реализират значими проекти в общината, 

-  Нова Наредба № 14 за пожарна безопасност на територията на Община Казанлък;  
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-  Правилник за организацията на работа на Общинския консултативен съвет по култура и 

туризъм в Община Казанлък. С него се определя кръг от лица, които да консултират и 

подпомагат дейността на общината, в сферата на културата и туризма. В това число, 

представители на местни туристически сдружения, на местния бизнес, на Клуба на дейците 

на културата и на местните медии. 

-  Изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество;  

-  Изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък; 

 

-  Изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на 

територията на община Казанлък. Измененията засягат бавно движещите се ППС и 

регистрацията на ППС с животинска тяга. 

 

Втора група решения, свързани с бюджета и финансите на общината. 

- Приехме Концепция за въвеждане и прилагане системата на Делегиран бюджет в 

Предучилищното възпитание и обучение в Община Казанлък за периода 2014 - 2016 г.   

- Променихме Инвестиционната програма на община Казанлък за 2014 г., чрез 

актуализация на Приложение №13;  

- С цел реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  

МБАЛ- Казанлък“, променихме макро рамката на Бюджета за 2014 г. и максималния 

размер на общинския дълг към 31.12.2014 г., по смисъла на Закона за общинския 

дълг.;  

- Предвид възникналата криза с Търговска банка „КТБ“АД, приехме решение с което, 

поехме временен, безлихвен, краткосрочен дълг, чрез  заем от Централния бюджет на 

РБългария в максимален размер на  5 845 223 лв.; 

- С цел покриване на задълженията към „Тракия трейд“ ООД гр. Стара Загора, 

присъдени от АС към БТПП, приехме решение относно, поемане на дългосрочен 

общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева. 

 

Трета група решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинска собственост и 

земи от общинския поземлен фонд. 

В тази група са решенията, свързани с откриване на процедури за приватизация, започване 

на подготвителни действия за предоставяне на концесия на микроязовирите на територията 

на община Казанлък, за провеждане на търгове, за ликвидиране на съсобственост, продажби 

на недвижими имоти, за предоставяне за ползване на общински мери и пасищата под наем на 

земеделски стопани – общо 63 броя. 

Четвърта група решения, свързани с дейността на общинските търговски дружества  - 8 

броя.  
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Общинския съвет прие годишните финансови отчети за 2013 г. на общинските търговски 

дружества и на Народните читалища на територията на Община Казанлък за 2013 г. Приехме 

решение, с което възложихме  управлението на 'Балканинвест' ЕООД. 

Пета група решения, свързани с устройството на територията, инфраструктура, 

строителството и транспорта. Техният брой е 49. 

- Одобрени бяха искания за изготвяне на подробни устройствени планове, планове за 

застрояване и регулация в гр. Казанлък и на територията на общината.  

- Приехме решение, относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа през 2014 г. по 

утвърден списък на ОбС - Казанлък на стойност 247 200 лева, с които беше извършен 

спешен и неотложен ремонт на пътя Ръжена-Кънчево-Розово.    

 

Шеста група решения, свързани с културата, образованието, спорта и туризма.  

- Приехме решение, с което удостоихме с вписване в Почетната книга на град Казанлък, 

съгражданите ни Лилия Димитрова, Гълъбина Михайлова, Александър Иванов и Алла 

Ангелова;  

 - Приехме 'Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище 'Искра - 1860' - 

Казанлък за заплащане на наем от Общински театър 'Любомир Кабакчиев' - Казанлък по 

Споразумение, подписано между страните от 11.04.2012 г. 

-  Дадохме разрешение за изграждане на мемориал с Поклонен кръст и паметни плочи и 

възстановяване на Руското военно гробище на територията на храм-паметник 'Рождество 

Христово' в гр. Шипка; 

-  Приехме решение за поставяне на Бюст-паметник на архимандрит Онуфрий Хилендарски 

на подхода към ОУ „Христо Ботев”  с. Енина, общ. Казанлък;   
 

 

Седмата група решения, свързани с решаването на социалните проблеми на жителите на 

община.  

- Oдобрихме Споразумение за партньорство между Община Казанлък и Фондация 

'Сийдър', с цел повишаване качеството на живот на деца и младежи с увреждания и 

тяхното благосъстояние. 

- Създадохме ново структурно звено 'Дневен център за възрастни хора с увреждания', с 

капацитет от 15 честа и 6 човека персонал. Необходимите средства от 21956 лева, 

бяха одобрени и отпуснати от държавния бюджет. 

- Със своите 5 решения, в рамките на приетия бюджет, подпомогнахме жители на 

общината, да решат своите неотложни здравословни проблеми.  

- Преобразувахме ЦДГ № 15 'Звънче' с филиал в ж.к. 'Изток', гр. Казанлък в 

Обединено детско заведение и разкрихме една яслена група, считано от 01.09.2014 г. 

- Приехме решение за извършване на основен ремонт на отоплителна система на 

сградата на детското заведение -  ЦДГ № 9, 'Слънчице', гр. Казанлък.    
- Определихме Средищни училища в Община Казанлък за учебната 2014/2015 година, 

както и училища – преимуществени ползватели на училищни автобуси - за превоз на 

ученици от община Казанлък за учебната 2014/2015 година, 

- Възложихме процедура по откриване на обществена поръчка, за извършване на 

обществен превоз на пътници, по автобусни линии от Републиканската и Областната 

транспортни схеми, квота на Община Казанлък. 
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Осма група решения, за даване на съгласие за участие на общината, в проекти и програми, 

както и решения за тяхното съфинансиране и мостово финансиране. По традиция Общински 

съвет подкрепи с единодушие предложенията, Община Казанлък да кандидатства по 

конкретни проекти и програми.  

 - Удължихме с шест месеца срока на договор за кредит с 'Фонд за органите на местното 

самоуправление в България-ФЛАГ' ЕАД  № 424 от 25.06.2014 г. със срок за издължаване на 

главница по кредита 25.05.2014 г. във връзка с изпълнение на проект Реконструкция/ 

обновяване и оборудване на МБАЛ 'д-р Христо Стамболски' ЕООД' гр. Казанлък по 

Оперативна програма 'Регионално развитие 2007-2013'; Това се наложи, поради възникналия 

проблем с вписване на закупеното медицинско оборудване, като апортна /непарична/ вноска, 

в капитала на дружеството. 

 - Дадохме съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 'Регионално 

развитие' 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: 'Устойчиво и интегрирано градско развитие', 

Операция 1.2: 'Жилищна политика', схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.2-02/2011 'Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за 

настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи 

в неравностойно положение.'. Проектното предложение надгражда и допълва Проект 

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020г.“  

- Упълномощихме Кмета, да подпише Запис на заповед, гарантираща задължение в размер на 

832 877,56  лева, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-

12/2011/056  по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013, с цел 

получаване на средства за авансово плащане, по проект 'Изграждане на три ЦНСТ и едно 

защитено жилище в гр. Казанлък', 

- Упълномощихме Кмета, да подпише Запис на заповед, гарантиращ задължение в размер на 

159 453,70  лева, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-

02/2011/006  по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013, с цел 

получаване на средства за авансово плащане, по проект 'Долината на розите и тракийските 

царе'. 

   

На фона на приетите 180 решения на Общинския съвет, през отчетния 6 месечен период, 

бяха върнати 2 решения за ново разглеждане от Областния управител на Област Стара 

Загора: 

 Заповед № АК-01-ЗД-184 от 12.06.2014 г. на Областния управител на Област Стара 

Загора, с която връща Решение № 964/28.05.2014 г. на Общински съвет - Казанлък 

за ново обсъждане, като незаконосъобразно. (Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 

г. и Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г. – относно 

спазване на срока за публикуване на интернет страница на общината, съгласно чл. 32, 

ал. 1 от Наредба № 28 на ОбС.) 

 Заповед № АК-01-ЗД-250 от 18.08.2014 г. на Областния управител на Област Стара 

Загора, с която връща Решение № 1025/31.07.2014 г. на Общински съвет - Казанлък 

за ново обсъждане, като незаконосъобразно. (Наредба №26 на ОбС - изменение на чл. 

22 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Казанлък, изменен с Решение № 1025/31.07.2014 

г.!)   
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През отчетния период, Общинският съвет стриктно изпълняваше възложените му от закона 

задължения, като решавахме всички текущи и неотложни проблеми на Община Казанлък. 

Решенията на Председателският съвет и решенията на ОбС, в по-голямата си част се 

приемаха с голямо мнозинство, което е безспорно доказателство, че Общински съвет и 

Общинска администрация работят заедно, за успешното развитие на нашата община. 

Продължава тенденцията, работата на всички представени в съвета, партии и групи 

съветници, в по-голямата си част, да е отговорна и добронамерена. 

 

Уважаеми колеги и съграждани,  

В заключение ще отбележа, кои според мен са най-значителните актове, които сме приели, 

като орган на местната законодателна власт, през отчетния период. 

- С Решение № 1065/11.09.2014 г., поехме временен, безлихвен, краткосрочен дълг, 

чрез  заем от Централния бюджет на РБългария в максимален размер на  5 845 223 лв. 

Това действие беше обусловено от поставянето на Търговска банка „КТБ“АД под 

особен надзор от БНБ и блокиране на бюджетните и извънбюджетните средства на 

Община Казанлък. Забавиха се разплащанията по Европейски проекти и надвисна 

заплаха за тяхното завършване в срок. Незабавната ни реакция, позволи да се 

възползваме от създадената възможност за безлихвен заем, което доведе до 

безпрепятствено продължение на дейността на общинските училища, детски ясли и 

градини, културни институти и социални заведения.  

- С Решение № 1063/28.08.2014 г., с цел покриване на задълженията към „Тракия 

трейд“ ООД гр. Стара Загора, присъдени от АС към БТПП, приехме решение относно 

поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 4 000 000 лева. 

Задължението произтича от сключена през 2007 год. сделка за продажба на бившата 

„Инфекциозна болница“. Своевременното погасяване на този значителен дълг, 

позволи да избегнем реалната опасност от блокиране на банковите сметки и 

цялостната дейност на общината. 

- С Решение № 1075/11.09.2014 г., приехме „Декларация за несъгласие с претенциите 

на Народно читалище 'Искра – 1860“ гр. Казанлък, за заплащане на наем от Общински 

театър „Любомир Кабакчиев“ гр. Казанлък по Споразумение, подписано между 

страните от 11.04.2012 г. По този начин продължихме тенденцията, ОбС да изразява 

категорична и ясна позиция по проблемите, между културните институти. 

 

 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 


