Общински съвет – Казанлък

Протокол № 10

ЗАСЕДАНИЕ
№ 10
Проведено на 25.06.2020 г.
Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет – Казанлък;
Радиана Стефанова Стефанова – зам.-председател на Общински съвет – Казанлък.
Днес, 25.06.2020 г. от 09:33 часа в залата на ОбС „Инфра“, се проведе заседание на
Общински съвет – Казанлък.
Проверката на кворума показа присъствие на 34 общински съветници от общо 37.
Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени.
От заседанието с подадени заявления за отсъствие е Деко Григоров.
ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_000/19.06.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за Заседание № 10
Николай Златанов каза: „Ще се възползвам от присъствието на журналистите, за да
обявя, че на проведеното през миналата седмица общо събрание на НАПОС-РБ като
Председател на Общински съвет-Казанлък бях избран за председател на Контролния
съвет. Искам да кажа, че това е наистина признание за тежестта на община Казанлък на
картата на Република България. Там не се случва нищо случайно и трябва наистина
общината да има съответната тежест, за да получи място в управителния или в
контролния съвет, така че смятам, че това е наше общо постижение.
Колеги преминаваме към обсъждане на дневния ред където сме заложили предложение
за провеждане на заседание при закрити врати. Информирани сте предварително и тази
възможност беше обсъдена на Председателския съвет. Както знаете чл. 41 от Правилника
предвижда заседание при закрити врати. Трябва да има мотиви, затова ще изложа
мотивите на Председателския съвет - действащите в страната епидемични мерки не са
отменени към настоящият момент, обществените мероприятия, които се провеждат на
закрито следва да се осъществяват при запълняемост от 50%, тоест очевидно е, че нашата
зала не позволява да присъстват свободно граждани и журналисти. Аз лично считам, че
като законодателен орган Общински съвет трябва да изпълнява законодателството на
Република България. Това, което изтече в медиите, че едва ли не при разглеждане при
закрити врати ще лишим жителите на общината от публичност. Твърдя, че жителите на
общината и всички заинтересовани лица са информирани по няколко фронта. Първо
дневният ред на комисиите и всички техни точки, които разглеждат както и датата и часа
се обявяват на интернет страницата на Общинския съвет и те се проведоха публично, тъй
като залата го позволява.
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Както казах заседанията са открити и на тях може да присъства всеки. Освен това
решението на Общинския съвет, които евентуално биха се приели на закрито заседание
също се публикуват в сайта, те се изпращат както на кмета, така на областния управител,
така и на прокуратурата. В този смисъл едно решение от внасяне на доклада до
окончателното произнасяне на Общинският съвет, през цялото време е публично и
публикувано на сайта на Общински съвет. Освен това за тези, които не знаят, за
заседанието на Общинския съвет се изготвя протокол, като на него се отразяват всички
изказвания, питания и въпроси. Този протокол е при нас, той се архивира и всеки, който
се интересува как са протекли дебатите по определена точка, може да получи копие от
протокола, така че откривам дебата за това дали заседанието да бъде проведено при
открити или закрити врати.“
Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги общински
съветници, господин Златанов позволете да не се съглася първо с вас, Председателски
съвет излезе с решение за провеждане на сесията на дата 25 юни в девет и половина с
открито заседания за журналисти , гости и граждани, видно по публикации в медии и в
сайта на община Казанлък. Уважаеми колеги групата на „БСП“ не е съгласна да
провеждаме закрито заседание. Първо всички виждаме как протича живота навън,
заведенията си работят, предприятията също, вече и плажовете. Тези извънредни
епидемични обстановки станаха вече прозрачни даже на национално ниво. Мисля, че
достатъчно сме спазили всякакви видове препоръчителни мерки за отстояние, за носене
на маски, за дезинфектанти, няма как нашата работа да става известна или нашите
позиции или нашите изказвания тук чрез едни протоколи, знаем как се изискват те и
колко се чака и кой е заинтересован. Медиите са единствения начин, нормален в една
демократична държава, за да стигат някои новини до гражданите. Така че приканвам
колеги, моля ви не ни унижавайте в обществото в Казанлък, да ни срещат по улиците и
да ни карат, че се страхуваме от обществото и гражданите.“
Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председателю, уважаеми госпожо кмет, уважаеми колеги и журналисти, сега
ако се обърнете ще видите, че има 40 празни стола в залата, тоест въпреки присъствието
на медиите в момента има 40 празни свободни места, което означава, че дори в случай,
че медиите останат в залата ще бъде спазено изискването за 50% запълняемост на
помещенията. Апелирам наистина нека да работим открито, да, може би е неприятно
това, че сме поставени в извънредна ситуация и трябва да предприеме извънредни мерки,
но всички присъстващи в залата са с маски, всички присъстващи в залата са на отстояние
и нормално и логично е залата е достатъчно го няма в задната си част, няма никакво
съприкосновение между съветниците и журналистите. Няма никакъв проблем на
съответните отстояния те да останат в определените им места в дъното на залата, затова
аз също апелирам, нека нашата работа да бъде прозрачна и достъпна за населението на
община Казанлък. Благодаря ви!“
Николай Златанов каза: „Само да подчертая колеги, че при открито заседание
присъствието на журналисти, гости и граждани означава, че във всеки един момент в
залата мога да влязат всички лица, които пожелаят, тоест наличието на свободни места
в момента по никакъв начин не гарантира, че след малко няма да се отвори вратата и
залата няма да се напълни. След като сме приели решение за публично заседание, ние
вече не можем да ограничаваме достъпа на гражданите и в този смисъл не мисля, че става
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въпрос за журналисти, а за възможността от неограничен брой странични лица да
присъстват на заседанието на Общински съвет, и то не сега, а след пет минути, след 10
или след 20, тоест във всеки един момент до закриване на заседанието. Не виждам защо
се насажда някаква идея, че журналистите пречат на някой, защо говорим за страх?
Напротив! Аз похвалих колегите неколкократно, че тогава когато съседните Общински
съвети отмениха заседанията си, ние проведохме заседанията съвсем в интерес на
гражданите, с риск точно за собственото си здраве. Ние всички бяхме тук, не се скрихме
зад пандемията и да кажем „Не, ние този месец си почиваме!“, точно в обществен интерес
бяхме тука.“
Председателстващият постави на гласуване предложението: Заседанието да бъде закрито
по реда на чл. 41 от Правилника на ОбС-Казанлък, без участие на гости, журналисти и
граждани, поради епидемичната обстановка в страната.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 21, 'против' - 14 и 'въздържали се' - 1, прие
предложението.
Председателстващият помоли журналистите да напуснат залата.
Румяна Стоянова Друмева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин
председател, преди няколко заседания при закрити врата в залата присъстваше
единствено и само кмета госпожа Стоянова. Значи нека да мерим нещата с един аршин
и в залата да остане само госпожа Стоянова и всички останали от екипа да напуснат
залата. Нали това е закритото заседание - Общински съвет само с кмета, така че
настоявам един аршин щом журналистите напускат, за което нямаше логика нали, тогава
моля при цялото ми уважение заместниците и останалите членове на екипа на госпожа
Стоянова също да напуснат, да покажат с примера си, че да правилата важат за всички!“
Николай Златанов в отговор към Друмева каза: „Госпожо Друмева реда в залата за
щастие го определям аз, така че журналисти, гости и граждани са категорията, която не
може да бъде в залата. Както подчертах, ако се заслушахте, това е възможността във
всеки момент да се напълни залата, няма значение в момента дали е пълна или не е пълна.
В този състав, в който сме в момента, не съществува пречка да проведем заседанието,
ако вие имате притеснения за собственото си здраве, в крайна сметка може да вземете
решение.“
Иван Георгиев Гитев /ПП "ГЕРБ"/каза: „Уважаеми колеги, аз като съветник изразявам
желание заместник-кметовете, главния архитект и директора по финанси да останат,
защото при следващите точки за гласуване на промяна на бюджет или Общ устройствен
план, могат да възникнат по-детайлни въпроси, за които те ще бъдат достатъчно
компетентни да ни отговорят. Благодаря!“
По време на изказването на Иван Гитев, групата общински съветници от „БСП за
България“ напуснаха залата.
Председателстващият каза: „Колеги, в настоящия дневен ред и в следващи най-вероятно
ще имаме точки, в които ще обсъждаме избора на заместник-председатели и мисля, че
случая е много подходящ за да си направим всички изводи действително какво се случва
в тази зала, за да преценим дали всички сме се събрали за да вършим нещо тайно, нещо
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скрито и фактологията, която обяснихме при приемане на решението от начало до край
да твърдим, че едва ли не щом журналистите не са тук, гражданите няма да научат
нищо!“
Николай Златанов постави на гласуване предложението: ОС-510/23.06.2020 г. - Доклад
по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект
за решение относно подготовка на проект за техническа помощ за предоставяне на
безвъзмездни средства за подпомагане на община Казанлък, за подготовка на
Интегриран проект и кандидатстване по програма "LIFE", да бъде включен в дневния
ред като поредна точка 14!
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
предложението.
Подложи се на гласуване проекта за дневен ред с приетото допълнение.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. ОС_495/16.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък
за 2020 г.
2. ОС_457/19.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за
реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община
Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. № ОС-504/22.06.2020 г.,
вносителят прави допълнителни разяснения и предложения, съгласно становища на
юриста на ОбС и постоянните комисии.
3. ОС_486/08.06.2020 г. - Доклад от Станчо Леков - Председател на групата съветници
от ПП "ДПС" в Общински съвет - Казанлък относно избор на заместник-председател на
ОбС - Ридван Иляз.
4. ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия
устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия
устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят
прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено
обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и
уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004. По становища на ПК по устройство
на територията и на ПК по селско и горско стопанство. (С Решение № 178/28.05.2020 г.
ОбС отлага за следващо заседание) Постъпи писмо с вх. № ОС-505/22.06.2020 г. от
Ивайло Колев с приложени оригинални документи на Заявление и Задание за
проектиране подписани от Румен Башалов, съгласно становище на ПК по устройство на
територията.
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5. ОС_491/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, находящи се в
гр. Казанлък.
6. ОС_490/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно отказ за изкупуване от община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ, на
Поземлен имот № 35167.505.2762, с площ от 1116 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, по
ПУП одобрен с Решение № 777/2013 г. на ОбС - Казанлък.
7. ОС_489/11.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно
продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, жк." Изток" бл. 3, вх. Д, ап. 110 на
наемател, настанен по административен ред, за сумата от 27 750 лв. без ДДС.
8. ОС_479/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 300 лв. без ДДС, при
разпореждане с имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор
27499.501.2025, с площ от 608 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
9. ОС_481/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда
на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор
35167.501.9085, с площ 2 585 кв. м, по КККР на гр. Казанлък. Допълва се състава на
комисията: Добрин Драгнев.
10. ОС_482/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор
35167.501.359, с площ 1 272 кв. м, по КККР на гр. Казанлък. Допълва се състава на
комисията: Юзеир Кенан.
11. ОС_483/05.06.2020 г. - 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 № 15 на ОбС на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в
землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и
определяне на начални тръжни цени.
12. ОС_485/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с
проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за подобрен
устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура водопровод за поземлен имот с идентификатор 35167.751 с НТП в землището на град
Казанлък.
13. ОС_484/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с
проект за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за подробен
устройствен план - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата
инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на град
Крън, общ. Казанлък. С писмо с вх. № ОС-500/18.06.2020 г., вносителят прилага
допълнителни документи, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство,
както и корекция в мотивите.
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14. ОС_510/23.06.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина
Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подготовка на проект за
техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община
Казанлък, за подготовка на Интегриран проект и кандидатстване по програма "LIFE".

ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общинският съветник Пламен Стайков обяви конфликт на интереси по точката и не
участва в гласуването.
ОС_495/16.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък
за 2020 г.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за
мнения и предложения. Не постъпиха заявки и се премина към поименно гласуване на
точката.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт Закона за публичните
финанси и чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 на Общински съвет –
Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности,
за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за
управление на общинския дълг, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27,
'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За
16. Мария Цонева Цонева : За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Цветан Тенев Шиков: За
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25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 186

I.
Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година,
като изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №145
от 15.04.2020 г. в следните точки:
- по т.2.2.1 изменя Приложение №4 без да изменя общо разходи за местни дейности.
- по т.2.2.2 изменя Приложение №5 без да изменя общо разходи за дофинансиране на
делегирани от държавата дейности.
13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер от
8 700 670 лева на 8 809 670 лева, съгласно Приложение №13.
15.
Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за
разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа
инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на
социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.
26.
Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура
и туризъм“, съгласно Приложение №22.
Добавя нова т. 46.1. - Утвърждава средства в размер до 103 000 лева за осигуряване на
компенсации на транспортната услуга на Община Казанлък за допълнителния изминат
пробег по временните маршрутни разписания за периода на ремонт на надлез „Катекс“,
отразени в Приложение № 4.

ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_457/19.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за
реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община
Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. № ОС-504/22.06.2020 г.,
вносителят прави допълнителни разяснения и предложения, съгласно становища на
юриста на ОбС и постоянните комисии.
Председателстващият съобщи за становищата на комисиите, които са приети в поголямата си част от вносителя с допълнително писмо. Даде думата за изказвания.
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Аксения Бориславова Тилева /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, уважаеми
господин председател на Общинския съвет, колеги, аз ще си позволя да направя
предложение за промяна в текстовете на наредбата, тъй като има съвпадение в чл. 4, ал.
3, точка 13 съвпада с текста на точка 4 и бих искала да направя изказване във връзка с
чл. 10, ал. 3, предложението за удължаване на часа за платено паркиране от 17 и 30 до 18
часа. Част от мотивите на общинските съветници, които не приеха това предложение
беше, че ще се затруднят родителите, които в това време вземат децата си от детска
градина. Искам отново да подчертая, че в обхвата на кратковременното паркиране на
община Казанлък не попада нито една детска градина, което означава, че по никакъв
начин не натоварваме или не възпрепятстваме родителите да вземат детето си оттам.
Идеята на тази мярка е всъщност да се направи регулация на трафика след 17 часа, който
знаете, че в града ни заради това че все пак има толкова много автомобили е много
интензивен и факта, че има хора, които срещу 40 стотинки за половин час паркират
колата си от 5 до 5 и половина, а престояват до 7, 8 или 9 означава, че другите хора, които
имат нужда или потребност да паркират в зоните за кратковременно паркиране, това ще
бъде почти невъзможно. Не подлагам на съмнение факта, че ние като общински
съветници трябва да разсъждаваме в интереса на всички граждани от общината, затова
ви призовавам да подкрепите предложението, което е направено в Наредба № 4 за
удължаване на времето за кратковременно паркиране до 18 часа. Благодаря!“
Председателстващият подложи на гласуване предложение от Илиана Петкова Жекова,
в качеството си на председател на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова
заетост: „В чл.10, ал.3 режимът на паркиране да е валиден до 17:30 часа.“
Общинският съвет гласува и със 'за' - 8, 'против' - 14 и 'въздържали се' - 2, отхвърли
предложението.
Подложи се на гласуване проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл.11, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗНА, чл. 76,
ал. 3 от АПК, чл.99, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗДвП, чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОбС
предлагам на Общински съвет – Казанлък (чл. 68 съгласно действащия Правилник на
ОбС), Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 187
1. Второто четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община
Казанлък, да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.
2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община
Казанлък:
§1. В чл. 4, ал. 1 се създава нова точка 12: „Както и във всички случаи, когато това е
предвидено в ЗДвП“.
§2. В чл. 4, ал. 3 се създават нови точки 11 и 12 със следния текст:
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-т. 11 – „ на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за
регистрация, на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;
-т. 12 – „пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата“;
§3. В чл. 7 , ал. 3 и ал. 4 стават съответно „ ал. 2“ и „ал. 3“.
§4. В чл. 9 се правят следните изменения:
- ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание: „Забранява се преминаването,
престоя и паркирането на ППС в пешеходната зона – „Екозона“.
- ал. 4 се отменя и се създава нова със следното съдържание: – „ Допуска се престой за
товаро-разтоварна дейност в пешеходната зона „Екозона“ само с издаден пропуск от
Общината“.
- ал. 5 се отменя
- създава се нова ал. 5 с текст: „Забранява се паркирането и престоя на ППС за
извършване на товаро-разтоварни работи в Централната градска част без пропуск,
издаден от Общината.“
- ал. 6 се отменя
- ал. 7 се отменя.
§5. В чл. 10, ал. 3 цифрите 17,30 ч. да се заменят с цифрите „18.00 ч.“
§6. В чл. 11 се правят следните изменения:
- ал.1 се изменя така: Текстът „ с билет от инкасатор с предварително закупен от водача
талон“ и текстът „с карта, издадена при условията на настоящата Наредба“ – отпадат и
придобива следното съдържание: „Установяване на заплащането и контрола на
действителното времетраене на паркирането в зоните по чл. 10, ал. 1 се осъществява чрез
изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор /SMS/, чрез таксуване от паркингавтомат ,става с представен пропуск за домуващи, с разрешително за предплатена услуга
или по друг начин, определен със заповед на Кмета на община Казанлък.“
- ал. 2 се отменя.
§7. Чл. 12, ал. 1 се отменя
§8. В чл. 13 текстът „ продажба на билети, талоните за паркиране“ отпада.
§9. В чл. 15 се правят следните изменения:
- в ал. 2 след думата „престояват“ се добавя „ до 3 часа“
- в ал. 3, точка 3 се изменя, както следва: „ Копие от платежния документ за платена
такса.“
- ал. 4 се отменя.
- ал. 8 се отменя.
§10. В чл. 18 се правят следните изменения:
- ал. 5 се изменя така: „ На лицата, желаещи да ползват платено преференциално
паркиране се издават следните пропуски по заявление от лицето или упълномощено от
него лице. Заявленията се подават по образци, с посочени в тях изискуеми документи за
издаване на различни видове пропуски. Образците се утвърждават по Заповед на Кмета:
1. Пропуск „Живущи“ с адресна регистрация в „Екозона“ за паркиране на най- близкия
платен паркинг
2. Пропуск на Фирми с адрес на управление/офис в „Екозона“ за паркиране на найблизкия платен паркинг
3. Пропуск за „Живущи“ с адресна регистрация в зоните, определени със заповед на
Кмета за кратковременно платено паркиране
4. Пропуск на Фирми с адрес на управление/офис в зоните, определени със заповед на
Кмета за кратковременно платено паркиране
5. Пропуск за Товаро – разтоварна дейност Централна градска част и „Екозона“ за фирми,
дистрибутори и банки за лек автомобил
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6. Пропуск за Товаро – разтоварна дейност Централна градска част и „Екозона“ за фирми,
дистрибутори и банки за товарен автомобил
§11. В чл. 19, ал. 2 изречение второ се изменя както следва: „Необходимите
придружаващи документи към заявлението на заинтересованото лице и редът за
ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се определя със Заповед
на Кмет на Община Казанлък и Решение от Комисия по безопасност на движението на
пътищата. Право на ползване имат само фирми с адресна регистрация в зоните на
кратковременно паркиране при подаване на документите.“
§12. Раздел III „Режим на безплатно паркиране на ЕПС /Екологични превозни средства/“,
става Раздел IV „Режим на безплатно паркиране на ЕПС /Екологични превозни
средства/“
§13. Раздел IV „ Паркинги“ става Раздел V „ Паркинги“.
§14. В чл. 26 думите „ Раздел IV“ става „ Раздел V“.
§15. В чл.28 се създава нова ал. 4 със следния текст: „ Продължителността на
принудителното задържане с техническо средство „Скоба“ е до 3 /три/ часа.
§16. В чл. 31 се правят следните изменения:
- т. 2 се отменя.
- Създава се нова т. 5 със следния текст: „На паркирано ППС и незаплатена дължимата
цена по чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, след приложен чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, след изтичане
на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.
§17. В чл. 33, ал. 1 след думите „ППС“ се поставя точка, останалата част „ на основание
чл. 167, чл. 168, чл. 171, т. 5, б. “б“ от ЗДвП.“ се отменя.
§18. В „Допълнителни разпоредби“ се създава нов § 10 със следния текст: В чл. 44а от
Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Казанлък се правят следните изменения както следва:
- в ал. 2 текстът „с предварително закупен от водача талон“ се заличава;
- в ал. 2, т. 1 текста „талон или“ отпадат;
- в ал. 3 цифрата „10“ се заменя с цифрата „20“.
- в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Когато преместването се преустанови на място
до позициониране на МПС-то на платформата на репатриращия автомобил за
преместване до наказателния паркинг – 25 лева.“
§19. В „Допълнителни разпоредби“ се създава нов § 11 със следния текст: В чл. 44 от
Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Казанлък, ал. 1, т. 25 „1. Пропуск за „Живущи“ с адресна
регистрация в „Екозона“, определени със заповед на Кмета на Община Казанлък.“,
цените „20,00 лв./месец; 240,00 лв./година“ да се заменят с „10,00 лв./месец, 120,00
лв./година.“
3. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община
Казанлък:
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ТОЧКА 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_486/08.06.2020 г. - Доклад от Станчо Леков - Председател на групата съветници от
ПП "ДПС" в Общински съвет - Казанлък относно избор на заместник-председател на
ОбС - Ридван Иляз.
Председателстващият каза, че юриста на ОбС е съгласувал проекта за решение и даде
думата за изказвания. Не постъпиха желаещи и се премина към гласуване.
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от Правилника за организацията и дейността
на ОбС, Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 0,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 188

Избира за заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Ридван Байрям Иляз.

ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия
устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия
устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят
прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено
обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и
уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004. По становища на ПК по устройство
на територията и на ПК по селско и горско стопанство. (С Решение № 178/28.05.2020 г.
ОбС отлага за следващо заседание). Постъпи писмо с вх. № ОС-505/22.06.2020 г. от
Ивайло Колев с приложени оригинални документи на Заявление и Задание за
проектиране подписани от Румен Башалов, съгласно становище на ПК по устройство на
територията.
Председателстващият обясни, че материала е отложен за разглеждане от предходното
заседание, като след това е проведено съвместно заседание на две от комисиите в ОбС ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и ПК по
разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и бизнессреда, заедно с
част от заявителите и проектантите. Златанов информира за становищата на комисиите,
както и за допълнителното писмо внесено от Ивайло Колев (заявител по доклада),
съгласно становището на комисиите от проведената среща. Даде думата за изказвания.
Емил Ивелинов Недялков /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, госпожи и
господа заместник-кметове, уважаеми господин председател, уважаеми колеги
общински съветници, общият устройствен план на община Казанлък бе приет в края на
2017-та и се прилага вече две години и половина. С течение на времето се реализираха
различни инвестиционни намерения касаещи частни интереси и с обществено значение.
Двадесет на брой заявления се получиха от различни частни инвеститори, желаещи
отново промяна на Общия устройствен план, въз основа на което заявление до общината
достигнаха и новите предложения, разработени подробни устройствени планове
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показващи какво може да се застрои в имотите и до какъв процент включително в
урбанизираната територия на община Казанлък и извън урбанизираните територии на
населените места. Двете комисии по устройство на териториите и общинска собственост
изслушаха инвестиционните намерения на възложители и проектанти, запознаха се както
и аз самият това число, с това какъв тип сгради ще се изграждат при приемането на
промяната на този нов план. В точка IV от доклада са описани фазите на изработване на
двата вида проект за всеки от 20-те инвестиционни намерения и те са: фаза първа
предварителен проект, при който след изработване на проекта от архитекта, комуто е
възложена задачата, да се проведе обществено обсъждане, за което да се уведомят всички
заинтересувани лица, които ще бъдат засегнати от промените при липса на основателни
и обосновани възражения се пристъпва към втора стъпка окончателен проект - той трябва
да бъде съобразен с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или
възражения от проведеното обществено обсъждане. Ние всички като общински
съветници сме загрижени за облика на града, искаме да призовем гражданите да бъдат
дейни участници в бъдещи обществени обсъждания за съответните предложения от
промяната на плана. Нека хората от различните квартали и чиито облик ще бъде
променен да бъдат тези, които да изкажат основателно мнение дали одобряват или не
одобряват окончателните проекти, които са предложени от проектанти, възложители.
Чрез сегашното ни приемане на промяната на ОУП на общината искам ясно да се знае че
при по-нататъшни възникнали заявление за промяна на плана, ще бъдем много бдителни
и взискателни относно това как тази промяна ще повлияе на облика на града, неговото
градоустройство и най-вече как биха реагирали нашите съграждани на тези промени в
градоустройството. Благодаря ви!“
Илиана Петкова Жекова /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, уважаеми
господин председател, уважаеми колеги, днес разглеждайки Общия устройствен план
искам да засегнем и една тема, която е важна и касае гражданите на град Казанлък. През
последните близо 20 години града ни си загрозява от ламаринени гаражи, които не се
използват по предназначение, не се поддържат добре, които са обрасли с треви и
храсталаци и пространствата около тях са превърнати в нерегламентирани сметища. По
време на предизборната кампания и след нея с колегите общински съветници от „ГЕРБ“
се срещнахме с много граждани на град Казанлък, които поставяха този въпрос на
нашето внимание, ние чухме техните мнения и очакванията им как бихме могли да им
помогне за разрешаването на този проблем. Като общински съветници от партия „ГЕРБ“
ние подкрепяме и работим за реализирането на заложените цели в програмата за
управление на кмета на община Казанлък за Мандат 2019-2023. В тази програма, в точка
7 „Инфраструктура“ е предвидено да бъдат изградени нови паркинг зони и паркоместа.
В тази връзка искам да предложа от името на общинските съветници от партия „ГЕРБ“,
общинска администрация да разработи програма за премахване на ламаринените гаражи,
като на тяхно място бъдат изградени паркоместа. Финансовите средства, които ще бъдат
необходими за реализирането на тази програма да бъдат предвидени в бюджета на
община Казанлък за съответната година. Програмата да предвижда поетапното
премахване на ламаринените гаражи, като се използва опита от програмата за саниране
по отношение на създаването на сдружения на етажната собственост. Тези вече
създадени сдружения или новосъздадени такива да внасят в общинска администрация
протокол от заседанието на сдружението, от който да е видно и да е ясно, че минимум
98% от членовете на това сдружение подкрепят премахването на ламаринени гаражи и
желаят да бъдат изградени на тяхно място паркоместа. Това разбира се ще улесни
процедурата и по-бързото изграждане на самите паркоместа. Кандидатстването на
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сдруженията да бъде осъществено на принципа първи по ред, първи по право, до
достигане на съответния финансов ресурс, заложен в бюджета на община Казанлък за
съответната година. Важно е всички тук да отбележим и факта, че това наистина е един
сериозен проблем за нашите граждани и неговото разрешаване е в техен интерес, а
същевременно с това ще се промени и естетическия облик на града ни. През последните
години сме свидетели на засиления трафик и на увеличаване на броя на личните превозни
средства на гражданите, което разбира се води и съответно до липса на паркоместа в
жилищните зони и околоблоковите пространства. В тази връзка, уважаеми господин
председател, искам да посоча и още един факт, който разбира се всички ние сме
свидетели през последните години, колеги виждаме какви мащабни ремонтни дейности
се извършиха в квартал Изток, където жилищната зона и пространството се промени.
Там е различно е красиво и всъщност на превозните средства има достатъчно места за
паркиране и хората не се притесняват от липсата на такива обособени зони. В тази връзка
искам да предложа Общински съвет да задължи общинска администрация да изготви
проект по програма за премахване на метални контейнери за паркиране от всички зони
на град Казанлък с хоризонт на действие на тази програма до края на мандата на кмета
госпожа Стоянова за периода 2019-2023 година, като в срок до месец септември 2020
година тази програма да бъде внесена за разглеждане от Общинския съвет. Благодаря за
вниманието!“
Николай Златанов обясни на съветниците, че по доклада заявленията са разделени в 3
групи, като отправи въпрос към тях дали да се гласуват заедно или по отделно.
Цветан Тенев Шиков /МК Алтернативата на гражданите/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, колеги, в съвместното заседание на
двете комисии ние разгледахме единствено само предложенията за промяна на Общия
устройствен план в регулацията на град Казанлък, нищо не е гледано в регулацията на
село Енина и извън регулацията на населените места. Аз съжалявам много, че на
миналата сесия просто ми се наложи да отсъствам, но е било отложено от заседанието и
доколкото аз за себе си разбирам на тази сесия ние можем да гласуваме само онова, по
което има становище на двете комисии, останалите неща оставям на вашата съвест както
и щом ще се гласуват, тъй като в комисията ние становище не сме взимали.“
Николай Златанов в отговор към Шиков разясни, че материала е разгледан на
предходните комисии и там са дадени становища по целия материал.
Джамал Папарланов /ДПС/ направи предложение от името на групата съветници от
„ДПС“ заявлението, което не е събрало мнозинство на съвместното заседание на
комисиите да бъде гласувано отделно, останалите в гр. Казанлък да се гласуват анблок,
а подадените заявления, които не са разглеждани на съвместно заседание и са извън
регулацията на населените места да бъдат отложени за разглеждане на следващо
заседание.
Илиана Петкова Жекова /ПП "ГЕРБ"/ направи предложение „Всички предложения да
бъдат гласувани по отделно.“
Роман Желев /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаеми господин председател, уважаема госпожо
кмет, считам че всяко едно от предложенията следва да бъде гласувано поотделно, тъй
като засяга различни интереси, различен кръг от хора, няма как анблок да се гласуват
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абсолютно различни искания и социални намерения, в крайна сметка говорим за общия
облик в община Казанлък.“
Мариета Пепелешкова /МК Алтернативата на гражданите/ каза: „Става въпрос за
обществен интерес в различни квартали на нашия град, които са с различна степен на
застрояване, височина, така че резонно е и адекватно според мен, поотделно да бъдат
гласувани заявленията независимо, че са вкарани в един доклад. Това е така, защото
касае изменението на Общия устройствен план, единствено и само, считаме че това е
мотива за да бъдат в един доклад, но иначе справедливо е според мен да се гласуват
поотделно.“
Джамал Папарланов оттегли предложението си.
Председателстващият постави на гласуване предложението на Илиана Жекова: „Всички
предложения да бъдат гласувани по отделно.“
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
предложението.
Николай Златанов подложи на гласуване постъпилите заявления по реда им в доклада,
както следва:
1. Заявление с вх. № 168-4937-2/28.02.2020 г. от "Кей Джи Казанлък".
Общинският съвет гласува и със 'за' - 21, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 4, подкрепя
заявлението.
2. Заявление с вх. № 168-1226-1/22.04.2020 г. от "Нимекс" ООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 21, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 5, подкрепя
заявлението.
3. Заявление с вх. № 168-1621-1/28.02.2020 г. от "Дюлгеров-Станков" ООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 16, 'против' - 10 и 'въздържали се' - 1, подкрепя
заявлението.
4. Заявление с вх. № 194-Г-60-1-/04.03.2020 г. от Генчо Илиев Генчев.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 13, 'против' - 8 и 'въздържали се' - 4, подкрепя
заявлението.
5. Заявление с вх. № 168-563-3/28.03.2020 г. от "Джуниър" ЕООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 4, 'против' - 17 и 'въздържали се' - 3, отхвърля
заявлението.
6. Заявление с вх. № 192-1215-1/28.02.2020 г. от Ивайло Бориславов Колев.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 16, 'против' - 8 и 'въздържали се' - 1, подкрепя
заявлението.
7. Заявление с вх. № 168-5460-1/28.02.2020 г. от ЕТ "Милен Милчев".
Общинският съвет гласува и със 'за' - 20, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 1, подкрепя
заявлението.
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8. Заявление с вх. № 194-В-454-1#12/10.07.2019 г. от Апостол Георгиев Апостолов.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 12, 'против' - 4 и 'въздържали се' - 5, подкрепя
заявлението.
9. Заявление с вх.№ 168-6549-1/28.02.2020 г. от „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, подкрепя
заявлението.
10. Заявление с вх.№ 168-6550-1/04.03.2020г. от „КМХ ЕЛЕМЕНТ“ ООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 24, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, подкрепя
заявлението.
11. Заявление с вх. № 168-4006-1/04.03.2020 г. от „ДС-1 ГРУП“ ООД и ЕТ „ВИ-КИПЕТЪР КЪНЕВ“.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, подкрепя
заявлението.
12. Заявление с вх.№168-2108-2/04.03.2020 г. от „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ЕООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 21, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 3, подкрепя
заявлението.
13. Заявление с вх.№ 194-Н-3649-1/04.03.2020г. от Николай Насков Кехайов.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, подкрепя
заявлението.
14. Заявление с вх.№194-И-4896-1/28.02.2020 г. от Иван Диманов Ракаджиев.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, подкрепя
заявлението.
15. Заявление с вх.№194-Т-157-1/04.03.2020г. от Тодор Георгиев Станков.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 20, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 5, подкрепя
заявлението.
16. Заявление с вх.№168-973-1/28.02.2020 г. от „ЕВРОЗИД“ ООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 24, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, подкрепя
заявлението.
17. Заявление с вх.№ 168-3190-3/28.02.2020 г. от „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
КАЗАНЛЪК“ ЕООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, подкрепя
заявлението.
18. Заявление с вх.№ 168-3190-3/28.02.2020 г. от Илия Белчев Илиев.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, подкрепя
заявлението.
19. Заявление с вх.№ 194-А-2795-1/28.02.2020г. от Анастасия Стоянова Янушева.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, подкрепя
заявлението.
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20. Заявление с вх.№ 168-6873-1/13.03.2020 г. от Стефан Ангелов Кемалов,
представляващ „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 6, 'против' - 9 и 'въздържали се' - 6, отхвърля
заявлението.
Председателстващият постави на гласуване проекта за решение с приетите изменения.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1,чл. 124б, чл. 127, ал. 9, във вр.
с чл.125 и чл. 134, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет гласува и със 'за' - 21,
'против' - 0 и 'въздържали се' - 2, прие
РЕШЕНИЕ
№ 189
I. Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община
Казанлък /ОУПО/ за 2019 г.
II. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък в
съответствие с приложеното задание. Допуска да се извърши едновременно
изменение и на подробния устройствен план, като изменението на ПУП се одобрява
след одобряване изменението на ОУП.
III. Одобрява заданието за изработване на проект за изменение на ОУП на община
Казанлък. Одобрява и заданията, съставени от заинтересованите лица за изменение
на подробния устройствен план във връзка с изменението на ОУП, както следва:
А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :
1. Заявление с вх.№168-4937-2/28.02.2020 г. от „КЕЙ ДЖИ Казанлък“ ООД
2. Заявление с вх.№ 168-1226-1/22.04.2020 г. от „НИМЕКС“ ООД
3. Заявление с вх.№ 168-1621-1/28.02.2020 г. от „ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ“ ООД
4. Заявление с вх.№ 194-Г-60-1/04.03.2020 г. от Генчо Илиев Генчев
5. Заявление с вх.№ 192-1215-1/28.02.2020г. от Ивайло Бориславов Колев.
6. Заявление с вх.№ 168-5460-1/28.02.2020 г. от ЕТ „Милен Милчев“.
7. Заявление с вх.№194-В-454-1#12/10.07.2019 г. от Апостол Георгиев Апостолов.
Б: В урбанизираната територията на с. Енина:
1. Заявление с вх.№ 168-6549-1/28.02.2020 г. от „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД.
2. Заявление с вх.№ 168-6550-1/04.03.2020г. от „КМХ ЕЛЕМЕНТ“ ООД.
3. Заявление с вх. № 168-4006-1/04.03.2020 г. от „ДС-1 ГРУП“ ООД и ЕТ „ВИ-КИПЕТЪР КЪНЕВ“.
В: Извън урбанизираните територии :
1. Заявление с вх.№168-2108-2 /04.03.2020г. от „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ЕООД.
2. Заявление с вх.№194-Н-3649-1/04.03.2020г. от Николай Насков Кехайов.
3. Заявление с вх.№194-И-4896-1/28.02.2020г. от Иван Диманов Ракаджиев.
4. Заявление с вх.№194-Т-157-1/04.03.2020г. от Тодор Георгиев Станков.
5. Заявление с вх.№168-973-1/28.02.2020г. от „ЕВРОЗИД“ ООД.
6. Заявление с вх.№168-3190-3/28.02.2020г. от „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
КАЗАНЛЪК“ЕООД.
7. Заявление с вх.№168-3190-3/28.02.2020г. от Илия Белчев Илиев.
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8. Заявление с вх.№194-А-2795-1/28.02.2020г. от Анастасия Стоянова Янушева.
Г: Не одобрява задания за изработване на проект за изменение на ОУП на
община Казанлък, съставени от заинтересованите лица за изменение на
подробния устройствен план във връзка с изменението на ОУП, както следва:
1. Заявление с вх.№ 168-563-3/28.03.2020 г. от „ДЖУНИЪР“ ЕООД.
2. Заявление с вх.№168-6873-1/13.03.2020 г. от Стефан Ангелов Кемалов,
представляващ „МЕГА ПАРАДАЙС“ ЕООД.
IV. Проекта за изменение на ОУП на община Казанлък да се разработи в две фази:
предварителен и окончателен проект. След изготвяне на предварителния проект, да
се проведе обществено обсъждане, за което да се уведомят всички заинтересовани
лица, които ще бъдат засегнати от промените. При липса на обосновани възражения,
да се пристъпи към изработване на Окончателния проект. Окончателният проект да
се съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или
възражения от проведеното обсъждане.
V. Всички разходи по изработка на проекта, съгласуване и одобряване на
изменението на ОУП на община Казанлък и подлежащите на изменение ПУП
относно гореописаните имоти, да се поемат солидарно от заинтересованите лица,
инициирали промяната им.

ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_491/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, находящи се в
гр. Казанлък.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят материала, а юриста на ОбС е дал
становище за отстраняване на техническа грешка в мотивите на доклада. Не постъпиха
заявки в електронната система и се премина към поименно гласуване на Точка №5.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл. 197 от Закона за устройство на територията,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
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13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Цветан Тенев Шиков: За
25. Юзеир Али Кенан: За
26. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 190

1. Да се премахне имот частна общинска собственост:
1.1 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.2 находяща
идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.
1.2 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.3 находяща
идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.
1.3 Сграда с идентификатор 35167.503.9502.4 находяща
идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.
1.4. Сграда с идентификатор 35167.503.9502.5 находяща
идентификатор 35167.503.9502 по КККР на гр. Казанлък.

се в Поземлен имот с
се в Поземлен имот с
се в Поземлен имот с
се в Поземлен имот с

2. Премахването на сградите да се извърши след влизане в сила на настоящото
решение.
3. Възлага на Кмета на гр. Казанлък, Община Казанлък да предприеме всички
необходими действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на
терена.

ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_490/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно отказ за изкупуване от община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ, на
Поземлен имот № 35167.505.2762, с площ от 1116 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, по
ПУП одобрен с Решение № 777/2013 г. на ОбС - Казанлък.
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят доклада, а ПК по разпореждане
с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда е направила предложение за
изкупуване на терена от общината. Даде думата за мнения и предложения.
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Галин Иванов Иванов /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, господин
председател, уважаеми колеги, бих желал кратко пояснение да направя във връзка с този
доклад. Сигурно сте запознати, знаете за какво става дума, по закон собственика на имота
е длъжен да запита общината дали тя е склонна да закупи този терен. На комисия номер
7, на която аз съм председател, възникна дебат по този въпрос като най-вече колегите от
„БСП“ изразиха становище, че имотът е на прекалено добра цена, защо общината да не
го купи пък на по-късен етап да реализира някаква печалба чрез евентуална продажба.
За моя изненада това предложение беше прието на комисията, заради това се наложи
господин Златанов да го коментира. Искам съвсем накратко да ви кажа моите 2 довода
защо това не трябва да го правим, първо може би колегите включително и аз на самата
комисия не бяха запознати с факта, че имотът е със статут за озеленяване, аз проверих,
оказа се че той е в свлачищна зона, тоест този статут не може да бъде променен и имота
не може например да бъде променен за жилищно строителство, поради което ще бъде
трудно неговото стопанисване. Също така да напомня, че община Казанлък не е
търговско дружество, не е нашата цел тука да купуваме и да препродаваме. Във връзка с
тежката ситуация с този коронавирус говоря не само за условно, а и икономическа,
всички ние като общински съветници имаме някаква яснота, че тази година ще бъде
трудно изпълнението на бюджета, особено в приходната му част. Без да изнасям тука
някакви конкретни данни, всеки един от вас е наясно, че програмата по продажба на
общинска собственост няма да бъде изпълнена и то най-вероятно ще бъде изпълнена в
много малка своя част, така че смятам, че това предложение е напълно неоснователно и
предлагам да го отхвърлим и да приемем доклада в неговия си вид. Благодаря ви!“
Председателстващият постави на гласуване предложението от ПК по разпореждане с
общинската собственост, европейски проекти и бизнессреда: Община Казанлък да
изкупи терена за сумата от 9900 лв.
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 1, 'против' - 21 и 'въздържали се' 4, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: Против
2. Анна Василева Кожухарова: Против
3. Белчо Колев Белчев: Против
4. Борислав Александров Асенов: Въздържал се
5. Владимир Йорданов Чучумишев : Против
6. Галин Иванов Иванов: Против
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: Против
9. Емил Ивелинов Недялков: Против
10. Иван Георгиев Гитев: Против
11. Илиана Петкова Жекова: Против
12. Калин Петров Божков: Против
13. Красимира Белчева Харизанова: Против
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
15. Николай Златанов Димитров: Против
16. Николай Митков Факиров: Против
17. Пламен Костов Стайков : Против
18. Радиана Стефанова Стефанова: Против
19. Ридван Байрям Иляз : Против
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20. Роман Алексеев Желев: Против
21. Станчо Георгиев Леков: Въздържал се
22. Стефан Пенков Стефанов: Против
23. Цветан Тенев Шиков: Против
24. Чавдар Костадинов Ангелов : Против
25. Юзеир Али Кенан: Въздържал се
26. Янко Тонев Запрянов: Против
отхвърли предложението.
Постави се на гласуване проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 199 от Закона за устройство на територията
във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 5 от Наредба № 15
на ОбС-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Юзеир Али Кенан: За
24. Янко Тонев Запрянов: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 191
Отказва изкупуване на Поземлен имот № 35167.505.2762 с площ 1116 кв. м по
Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед
№ РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), включен в
Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII, отреден за озеленяване, в кв. 389 по
Подробен устройствен план, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 година
на Общински съвет-Казанлък, на предложената от собствениците му цена от 9900,00
(девет хиляди и деветстотин) лева.

ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_489/11.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно
продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, жк." Изток" на наемател, настанен
по административен ред, за сумата от 27 750 лв. без ДДС.
Председателстващият каза, че проекта за решение е подкрепен от комисиите и даде
думата за разискване. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към
поименно гласуване на Точка № 7.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост, чл. 40 от Наредба № 12 на Общински съвет-Казанлък за
настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински
жилища, във връзка с утвърдено от Кмета на общината Решение № 18 на Протокол № 3
от 10.03.2020 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 от цитираната наредба, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : Въздържал се
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18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Станчо Георгиев Леков: За
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Цветан Тенев Шиков: За
24. Чавдар Костадинов Ангелов : За
25. Юзеир Али Кенан: За
26. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 192
1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент № 110 в гр.
Казанлък, ж.к. „Изток“ от „жилище за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.
2. Изключва от Приложение № 15, ред 157 на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с
Решение № 10/2019 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище –
Апартамент № 110 в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“.
3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/2019 г. на
Общински съвет- Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:
АОС

Име, фамилия

3840 от
13.04.2020 г.

Иванка Евтимова

Приход /лв./ Предназначение Описание на
имота
27 750
Апартамент
СО
35167.505.22.1
.110

4. Да се продаде на Иванка Евтимова с ЕГН хххххххххх следния имот, частна
общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.505.22.1.110 /три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две две точка
едно точка едно едно нула/ по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град
Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на
ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, ж.к. „Изток“ със застроена площ 68,83
/шестдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м, намиращ се на етаж пет /пет/
в сграда с идентификатор 35167.505.22, предназначение на самостоятелен обект:
Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ниво: 1, съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 35167.505.22.1.109 и 35167.505.22.1.111; под
обекта 35167.505.22.1.107 и над обекта 35167.505.22.1.113; в едно с прилежащи:
избено помещение № 100 /сто/, с полезна площ 2,40 /две и 40/ кв.м при граници:
север-коридор; изток – избено помещение № 101 и запад – избено помещение № 99
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и 0,84% (нула цяло осемдесет и четири %) идеални части от правото на строеж върху
държавна земя за сумата от 27 750 (двадесет и седем хиляди седемстотин и петдесет)
лева без ДДС.
ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_479/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 300 лв. без ДДС, при
разпореждане с имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор
27499.501.2025, с площ от 608 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Председателстващият информира съветниците, че комисиите нямат забележки по
доклада и даде думата за мнения и предложения. Не постъпиха такива и се премина към
поименно гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44
от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, Общинският съвет гласува
поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 193
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС

Име, фамилия/ фирма

3846/
2020 г.

Даниела КандахероваИванова

Приход
(лв)

7 300

Предназначение

Жилищно
строителство

Описание на имота

ПИ 27499.501.2025
с. Енина
с площ 608 кв. м

2. Определя пазарна цена от 7 300 (седем хиляди и триста) лева, без ДДС, за
продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената
върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2025 (две седем четири
девет девет точка пет нула едно точка две нула две пет) с площ 608 (шестстотин и
осем) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община
Казанлък, област Стара Загора, одобрени със заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД
на АГКК; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: имоти с идентификатори
27499.501.379, 27499.501.2026, 27499.501.3098, представляващ Урегулиран
поземлен имот (УПИ) І (първи) в кв. 3Б (три буква Б) по Подробен устройствен план
на село Енина, одобрен със Заповед № 1082/1980 г.
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Даниела
Кандахерова-Иванова ЕГНхххххххххх от град Павликени, община Павликени,
област Велико Търново за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото
решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на
договора са за сметка на заявителя - Даниела Кандахерова-Иванова.

ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_481/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда
на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор
35167.501.9085, с площ 2 585 кв. м, по КККР на гр. Казанлък.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят материала, а юриста на ОбС е
направил допълнение в правното основание. Даде думата за разискване, като нямаше
желаещи за изказвания и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 във вр.
с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за
търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14
септември 2004 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември
2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври
2019г., изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение №520/27.07.2017 г. за
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откриване на процедура за приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със
'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 194

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на
Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085 (три пет едно шест седем точка пет
нула едно точка девет нула осем пет) с площ 2 585 (две хиляди петстотин осемдесет
и пет) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,
последно изменение със Заповед №18-5604/13.07.2016г. на началника на СГКК –
Стара Загора, с административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък;
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За
друг вид производствен, складов обект, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608,
35167.501.9081, 35167.501.9084.
ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. май 2020 г. на Поземлен имот с
идентификатор 35167.501.9085 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка
девет нула осем пет) с площ 2 585 (две хиляди петстотин осемдесет и пет) кв. м., по
КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно
изменение със Заповед №18-5604/13.07.2016г. на началника на СГКК – Стара Загора,
с административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно
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предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг
вид производствен, складов обект, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608,
35167.501.9081, 35167.501.9084.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с
идентификатор 35167.501.9085 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка
девет нула осем пет) с площ 2 585 (две хиляди петстотин осемдесет и пет) кв. м., по
КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно
изменение със Заповед №18-5604/13.07.2016г. на началника на СГКК – Стара Загора,
с административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг
вид производствен, складов обект, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608,
35167.501.9081, 35167.501.9084. Търгът да се проведе при следните условия:
1.Начална тръжна цена 65 630 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и тридесет)
лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия
участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена
в проекто-договора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна
цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка”
АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от Гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:
44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на
кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата,
заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден,
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за
подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в
“Държавен вестник” от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса
на кандидати на 35-ия ден при същите условия.
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ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с
информационен меморандум като част от нея.
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет
Членове:
Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – началник отдел ИУС
Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
Евгения Андонова – ст. експерт ОС
Добрин Драгнев – общински съветник
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт
Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и
Олга Шикова – гл. експерт ОС-А
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева
– член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо
Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга
Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за
търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията,
участвали при провеждане на търга.
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ.
бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 септември 2004 г., изм. ДВ.
бр.103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм. и доп. ДВ.
бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., изм. ДВ. бр. 37 от
21 април 2020 г.)
ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_482/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда
на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор
35167.501.359, с площ 1 272 кв. м, по КККР на гр. Казанлък.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста на
ОбС е направил допълнение в правното основание. Не постъпиха заявки за изказване и
се премина към гласуване на материала.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 във вр.
с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за
търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14
септември 2004 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември
2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври
2019г., изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение №1041/22.04.2019 г. за
откриване на процедура за приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със
'за' - 24, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
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1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Красимира Белчева Харизанова: За
13. Мариета Петрова Пепелешкова : За
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Цветан Тенев Шиков: За
22. Чавдар Костадинов Ангелов : За
23. Юзеир Али Кенан: За
24. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 195

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на
Поземлен имот с идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет
нула едно точка три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м.,
по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,
административен адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309,
35167.501.358. Стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по
ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на Община
Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи парапроводи.
ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. май 2020 г. на Поземлен имот с
идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка
три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР,
одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, административен
адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар
идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има
тежести: съществуващи парапроводи.
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ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с
идентификатор №35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка
три пет девет) с площ 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м., по КККР,
одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, административен
адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди, при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358. Стар
идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден за „За спорт и ОДО“ по ПУП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмета на Община Казанлък. Върху имота има
тежести: съществуващи парапроводи. Търгът да се проведе при следните условия:
1.Начална тръжна цена 112 150 (сто и дванадесет хиляди сто и петдесет) лв. без
ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия
участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена
в проекто-договора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна
цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка”
АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от Гише № 6 в ЦИУ на Община
Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180
лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков
път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на
плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до
изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и
за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява
от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата,
заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден,
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за
подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в
“Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса
на кандидати на 35-ия ден при същите условия.
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с
информационен меморандум като част от нея.
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V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет
Членове:
Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – началник отдел ИУС
Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
Евгения Андонова – ст. експерт ОС
Юзеир Кенан – общински съветник
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт
Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и
Олга Шикова – гл. експерт ОС-А
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева
– член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо
Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга
Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за
търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията,
участвали при провеждане на търга.
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС
№213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_483/05.06.2020 г. - 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 № 15 на ОбС на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата
на гр. Казанлък, с. Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и определяне на
начални тръжни цени.
Председателстващият информира съветниците, че постоянните комисии подкрепят
доклада и даде думата за мнения и предложения. Не постъпиха заявки в електронната
система и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' 0, така:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аксения Бориславова Тилева: За
Анна Василева Кожухарова: За
Белчо Колев Белчев: За
Борислав Александров Асенов: За
Владимир Йорданов Чучумишев : За
Галин Иванов Иванов: За
Георги Иванов Пенчев : За
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8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 196

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба
№15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.298 (две седем четири девет девет точка
три пет две точка две девет осем) с площ 566 (пет стотин шестдесет и шест) кв. м., м.
Крушките, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР
на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно
предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на
земята при неполивни условия: VI (шеста), при граници: 27499.352.299, 27499.352.1050,
27499.352.296, 27499.352.506, 27499.352.297.
Начална тръжна цена: 610 (шестстотин и десет) лв. без ДДС.
2. Поземлен имот №602.125 (шест нула две точка едно две пет) с площ 875 (осемстотин
седемдесет и пет) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ.
Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище,
одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора,
Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на
земята при неполивни условия: Ⅷ (осма), при граници: 602.126, 602.150.
Начална тръжна цена: 500 (петстотин) лв. без ДДС.
3. Поземлен имот №602.144 (шест нула две точка едно четири четири) с площ 328 (триста
двадесет и осем) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ.
Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със
Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно
предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при
неполивни условия: Ⅷ (осма), при граници: 602.148, 602.150.
Начална тръжна цена: 190 (сто и деветдесет) лв. без ДДС.
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4. Поземлен имот №613.479 (шест едно три точка четири) с площ 3 732 (три хиляди
седемстотин тридесет и два) кв. м., м. Ая пътека, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ:
49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно
Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област
Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива,
Категория на земята при неполивни условия: Ⅴ (пета), при граници: Землищна граница,
613.480.
Начална тръжна цена: 2 370 (две хиляди триста и седемдесет) лв. без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 62983.11.18 (шест две девет осем три точка едно едно
точка едно осем) с площ 1 760 (хиляда седемстотин и шестдесет) кв. м., м. Воденицата,
с. Розово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед
РД-18-398/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо
поземления имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на
трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅹ (десета), при
граници: 62983.11.90, 62983.11.19, 62983.11.9, 62983.11.8.
Начална тръжна цена: 610 (шестстотин и десет) лв. без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 53179.2.11 (пет три едно седем девет точка две точка
едно едно) с площ 5 792 (пет хиляди седемстотин деветдесет и два) кв. м., м. Старите
лозя, с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Овощник, одобрени
със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР,
засягащо поземления имот е от 16.04.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин
на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: Ⅴ
(пета), при граници: 53179.2.12, 53179.2.73, 53179.2.10, 53179.2.8.
Начална тръжна цена: 9 100 (девет хиляди и сто) лв. без ДДС.
7. Поземлен имот №123.223 (едно две три точка две две три) с площ по скица 671
(шестстотин седемдесет и един) кв. м., м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179,
общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Овощник,
одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областния управител на област Стара
Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид
земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници:
123.222, Земеделски земи.
Начална тръжна цена: 1110 (хиляда сто и десет) лв. без ДДС.
8. Поземлен имот №123.222 (едно две три точка две две две) с площ по скица 1 338
(хиляда триста тридесет и осем) кв. м., м. Каракос, с. Овощник, код по ЕКАТТЕ: 53179,
общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Овощник,
одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на Областния управител на област Стара
Загора, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид
земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници:
123.221, Земеделски земи, 123.223, Земеделски земи.
Начална тръжна цена: 2 210 (две хиляди двеста и десет) лв. без ДДС.
9. Поземлен имот с идентификатор 35167.240.874 (три пет едно шест седем точка две
четири нула точка осем седем четири) с площ 499 (четиристотин деветдесет и девет) кв.
м., м. Старите лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр.
Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно
изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 14.10.2019 г., Трайно
предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя,
Категория на земята при неполивни условия: Ⅸ (девета), при граници: 35167.240.876,
35167.240.875, 35167.240.137, 35167.240.869, 35167.240.870, 35167.240.873.
Начална тръжна цена: 1 150 (хиляда сто и петдесет) лв. без ДДС.
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10. Поземлен имот с идентификатор 35167.122.592 (три пет едно шест седем точка едно
две две точка пет девет две) с площ 793 (седемстотин деветдесет и три) кв. м., м. Старите
лозя, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР,
засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин
на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни
условия: Ⅸ (девета), при граници: 35167.122.166, 35167.122.591, 35167.112.167,
35167.122.593.
Начална тръжна цена: 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.
11. Поземлен имот с идентификатор 35167.306.2 (три пет едно шест седем точка три нула
шест точка две) с площ 2 091 (две хиляди и деветдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр.
Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със
Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР,
засягащо поземления имот е от 21.10.2019 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин
на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ),
Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 35167.306.43,
35167.306.3, 35167.1.309, 35167.1.614, 35167.306.1.
Начална тръжна цена: 4 650 (четири хиляди шестстотин и петдесет) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и
фактически действия във връзка с продажбата им.
ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_485/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за подобрен
устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура водопровод за поземлен имот с идентификатор 35167.751 с НТП в землището на град
Казанлък.
Председателстващият даде думата за изказвания, като преди това съобщи, че комисиите
подкрепят доклада. Нямаше желаещи за мнения и предложения и се премина към
гласуване на Точка № 12 от дневния ред.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 83, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство
на територията, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 6 от Закона
за общинската собственост, чл. 104, ал. 1 от Закона за водите, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аксения Бориславова Тилева: За
Анна Василева Кожухарова: За
Белчо Колев Белчев: За
Борислав Александров Асенов: За
Владимир Йорданов Чучумишев : За
Галин Иванов Иванов: За
Георги Иванов Пенчев : За
Джамал Неджипов Папарланов: За
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9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Цветан Тенев Шиков: За
25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 197
1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план –
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за
захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.37.751 с НТП „За друг вид
производствен, складов обект”, с площ от 1,231 дка по КККР на град Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК.
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитут)
в поземлен имот с идентификатор 35167.107.64, гр. Казанлък, м. КАЙНАРДЖА, вид
собственост общинска публична, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“ и площ 3813 кв. м по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-1888/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, засегнат от парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура- водопровод за захранване на поземлен имот с
идентификатор 35167.37.751, с приблизителна площ на сервитута 50 кв. м.
4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три)
години от датата на издаването му.
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ТОЧКА 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_484/08.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за подробен
устройствен план - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата
инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на град
Крън, общ. Казанлък. С писмо с вх. № ОС-500/18.06.2020 г., вносителят прилага
допълнителни документи, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство,
както и корекция в мотивите.
Председателстващият съобщи, че Постоянната комисия по селско и горско стопанство е
имала забележки по материала, които са отстранени с допълнително писмо от вносителя.
Даде думата за мнения и предложения, като не постъпиха такива и се премина към
гласуване.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет гласува и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 198
1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – План за
застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот
с идентификатор 40292.106.68 – с НТП “Друг вид земеделска земя”, с площ от 26,997 дка
по КККР на гр. Крън, одобрени със Заповед № РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК,
ЕКАТТЕ: 40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно
ползване на имота в „За производствени и складови дейности“.
2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_510/23.06.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова
- кмет на общината с проект за решение относно подготовка на проект за техническа
помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на община Казанлък,
за подготовка на Интегриран проект и кандидатстване по програма "LIFE".
Председателстващият каза, че доклада е съгласуван от юриста на ОбС и добави, че
правното основание ще бъде допълнено с т. 6 от чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. Даде думата за
изказвания. Не постъпиха заявки и се премина към поименно гласуване.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува
поименно и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
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1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Цветан Тенев Шиков: За
25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 199
1. Дава съгласие за участие на Община Казанлък в качество й на партньор в проект
за техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства с водеща
организация община Пловдив за подпомагане подготовката на ИНТЕГРИРАН
ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за
климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво
управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на
крайбрежните ивици и наводненията".
2. Възлага на Кмета на община Казанлък да създаде необходимата организация за
подготовка и кандидатстване с проект за техническа помощ за предоставяне на
безвъзмездни средства с водеща организация община Пловдив за подпомагане за
подготовка на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, подпрограма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата,
Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към
засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".
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3. Дава съгласие за съфинансиране от бюджета на община Казанлък, в размер на не
повече от 2% от одобрената стойност на проекта или не повече от неговата левова
равностойност - 4 000 лв.
4. Дава съгласие, при одобрение на проекта, да бъде извършена корекция на бюджета
на община Казанлък, с цел осигуряване на 2 % от одобрената стойност на проекта.
5. Възлага на Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими правни и
фактически действия по т.1, т. 2, т.3, т. 4 и т. 5 от настоящото решение с цел
участието на община Казанлък като партньор по проект за техническа помощ за
предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане подготовка на
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма
„Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и
управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:06 часа.
За протокола от началото до края,

ПРОТОКОЛИСТ:
(Гл. спец. Д. МАРКОВА)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
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