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Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КАЗАНЛЪК

Д О К Л А Д

по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
От Мария Цонева Цонева -  Председател на Комисията по култура, 

информационни средства и вероизповедания

Относно: Отпускане на финансова помощ по решение на Общински съвет — Казанлък 
на Весела В, Г< от гр. Казанлък

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото 
си заседание през 2018 година.

МОТИВИ:

В качеството си на Председател на Комисията по култура, информационни средства и 
вероизповедания, предлагам на Общински съвет -  Казанлък да бъдЬ финансово 
подпомогната Весела В Г , дъщеря на вече покойната Красимира
С - Г  , известна с приноса си в областта на археологията. Над 35 години
от професионалният път на майката преминават в Исторически музей LИскра4' като 
завеждащ отдел „Археология -  Средновековие“. Участва в проучванията на знакови 
археологически обекти от Средновековието, датирани от XI-XIV век, сред които 
средновековната крепост при Царевец, некропола на древния 
средновековната крепост при гр. Крън и църквата „Св. Петка Параскева“ 
Професионалните й интереси и научни постижения са посветени и 
керамиката от XII-XIV век, средновековното въоръжение и кръстовете + енколпиони. 
Участва в организирането и провеждането на двата научни форума, инициирани от 
Исторически музей „Искра“ -  Краеведските есенни четения и Проблеми и изследвания 
на тракийската култура.
От своя страна Весела Г смело гради своя професионален път, като наскоро
става единствената представителка на града на розите, включена в ръководството на 
Националния научно-експедиционен клуб ЮНЕСКО, със задачата да събира 
информация за всички културно-исторически обекти в България, конто ще влязат в 
специално разработваното географско приложение UNESCObg.map. Приложението ще 
показва какви културно-исторически забележителности се намират в дадена област или 
район, ще дава пълна информация за всеки и ще указва как туристите могат да стигнат 
до тях, за да ги разгледат. Работата по създаването му е огромна и изключително 
отговорна и точно за това е поверена на казанлъчанката Весела Василева, защото тя ще 
се справи блестящо, казва Кристиян Калчев, председател на клуба. Приложението ще се 
разработва на няколко езика и в продължение на 5 години, като в него ще вземат участие 
над 1000 студенти от хуманитарни специалности под ръководството на научни 
ръководители от академичната общност. Така Националният научно-изследователски 
клуб ЮНЕСКО става част от програмата „ Приятели на българските съкровища“ и в

Севтопояис, 
при с. Енина, 
на еграфито



същото време изпълнява целите на световната организация за развитие на об )азованието, 
науката и културата.
Весела е студентка IV курс в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
специалност „Библиотечно -  информационни науки“. Нейният афинитет към 
съхраняването на историческото ни наследство е възпитан и вдъхновен от постиженията 
на нейната майка, която за съжаление си отива твърде рано от този свят. Липсата на 
майка изключително затруднява издръжката на дъщерята.
Предвид гореизложеното, предлагам на Весела В Г да бъде отпусната
финансова помощ по решение на Общински съвет - Казанлък, която ще й бъде 
необходима за заплащане на текущи нужди, свързани с обучението й и моля да 
подкрепите следния,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

РЕ ШИ :

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2018 г., подпараграф 42 
по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Вее 
Г от гр. Казанлък в размер на 400 лв.

-14 „Помощи 
а Вел

Казанлък за

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 се изпрати на Районна прокуратура 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински 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.

Предоставям доклада и в електронен вид.

АДРЕСАТ НА АКТА: Кметът на община Казанлък и Весела В;

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:
Мария Цонева - Председател на Комисията по култура, информационни средства и 
вероизповедания
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Г
С уважение,

Мария Цонев»'
Председател на Комисията по култура, информационни средства и 
вероизповедания 1


