
  
  Общински съвет – Казанлък 
  Протокол № 7 

ЗАСЕДАНИЕ 
№ 7 

Проведено на 23.03.2020 г. 
Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет – Казанлък. 

Днес, 23.03.2020 г. от 09:37 часа в залата на ОбС „Инфра“, се проведе закрито 
заседание на Общински съвет – Казанлък.  
От 37 общински съветници на заседанието присъстваха 35. 

Проверката на кворума показа присъствие на 31 общински съветници. 
Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени. 
От заседанието заявления за отсъствие са подадени от Деко Григоров и Иван Гитев. 

 

ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ОС_000/19.03.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за Заседание № 7  

Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми 
господин председател, уважаема госпожа Стоянова уважаеми колеги, ако някой беше ми 
казал преди един месец, че ще се събираме точно в такъв вид, никога нямаше да 
повярвам. Към председателския съвет писмено изразих становище на нашата група, 
затова се изправям тук пред вас, за да го изразя повторно пред всички. Първо изразявам 
готовността на групата съветници от БСП в предвид пандемична обстановка да си 
продължим работата по същия начин, знаем че решенията, които трябва да взимаме са 
нужни за град Казанлък и трябва да ги вземем с бързина. Именно поради този факт в 
момента чутото от госпожа Стоянова, очакваме да внесете тези мерки в най-кратък срок, 
за да може да се съберем пак извънредно и да го приемем, защото това са реалните мерки, 
които очакват гражданите на град Казанлък и бизнеса, защото около всички нас цари 
страх - едни ги е страх от настъпващия вирус, други ги е страх с какво ще пазарят 
следващата седмица, а трети ги е страх какво ще се случи с бизнеса им. Затова изразих 
несъгласие към дневния ред на тази извънредна сесия, предвид че в нея не присъства 
нито една мярка, която отговаря на обстановката в момента, а именно че в дневния ред 
са входирани 15 точки за продажби, продажби с явни търгове, които с този начин 
формираме още една критична обстановка за събиране на хора в комисии, събиране на 
кандидати за продажба в една кутия. Търгове не се провеждат онлайн. Предлагам дневен 
ред от три точки - гласуване за проекта за решение на Наредба № 17 за помощи за 
новородени, втора точка за одобрение на промените в маршрутните разписания на 
рейсовете, които нямат нищо общо  в момента с обстановката и не знам дали не е 
момента щаба да помисли не само да забранява разходките в парковете, да затворят и 
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автогарата и да спрат този транспорт в момента след като почти всички големи 
предприятия не работят. Градският транспорт е най-конфликтната точка на възможност 
за заразяване от този вирус и третата точка е одобряване на Плана за бедствия и аварии 
на община Казанлък. Това е моето предложение. Искам също така да изразя нашата 
готовност и на общинските съветници от нашата група, госпожо Стоянова, не само с 
решения и присъствие в Общински съвет при бъдеще предложения, но може да ни 
ползвате за всякакъв вид физическа помощ 24 часа в денонощието. Благодаря ви!“ 

Не постъпиха други мнения и предложения за промяна по дневния ред и се премина към 
гласуване на заложените предложения. 

1. Предложение от Николай Златанов Димитров: Заседанието да бъде закрито по реда 
на чл.69, ал.3 от ПОДОбС Казанлък- без участие на гости, журналисти и граждани, 
поради усложнена епидемична обстановка в страната. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, 
предложението се прие. 

2. Предложение от Пламен Станимиров Караджов: Предлага Дневен ред от 3 точки: да 
останат само т.2, т.4 и т.33. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 12, 'против' - 14 и 'въздържали се' - 6, 
предложението се отхвърли. 
 
Постави се на гласуване целия проект за дневен ред. 
 
Общинският съвет гласува и със 'за' - 24, 'против' - 5 и 'въздържали се' - 3, прие 

ДНЕВЕН РЕД 

1. ОС_354/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно 
Приложения № 2, № 3, №9 и № 13. 
 
2. ОС_348/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно проект на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни 
финансови помощи за граждани на община Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-
367/20.03.2020 г., с което вносителят приема предложенията на ПК по разпореждане с 
общинска собственост и на ПК по здравеопазване! 
 
3. ОС_342/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 
г. и приемане на такава за 2020 г. 
 
4. ОС_343/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска 
транспортна схема и от междуселищната транспортна схема. С писмо с вх. № ОС-
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355/17.03.2020 г. вносителят прави допълнение в мотивите и проекта за решение с нова 
точка. Приложено представят и Приложение № 1 с временна промяна на маршрутните 
разписания. С писмо ОС-366/20.03.2020 г., вносителя прави изменение и допълнение в 
проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии.  
 
5. ОС_329/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ XIII-513 "За 
обществено и делово обслужване" с площ 468 кв.м., находящ се в с. Бузовград, общ. 
Казанлък. 
 
6. ОС_345/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно даване на  разрешение за възлагане изработката на ПУП –парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване 
на Поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване 
"урбанизирана", с площ от 6.554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 
38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП "пасище"; 38563.155.60 -"за местен 
път" и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП "за 
селскостопански, горски ведомствен път" в землище на с. Копринка, общ. Казанлък. С 
писмо ОС-363/19.03.2020 г. е представено ново пълномощно, съгласно становище на ПК 
по селско и горско стопанство.  
 
7. ОС_325/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска 
Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък. 
 
8. ОС_337/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година. 
 
9. ОС_362/19.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет 
с проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС. 
 
10. ОС_327/11.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ "Поликлиника 
- Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предоставяне на безвъзмездно 
управление на Национална здравноосигурителна каса за нуждите на Районна 
здравноосигурителна каса - Стара Загора на недвижими имоти (кабинети), собственост 
на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД. 
 
11. ОС_257/17.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба 
№ 15 и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с 
идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер 
на 1 082 206 лв., без ДДС. Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен 
административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. 
дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната 
жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно 
Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС. 
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12. ОС_351/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част  на 
Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556, гр. Казанлък на "Нимекс" ЕООД за 
сумата от 195 500 лв. без ДДС. 
 
13. ОС_339/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на 
Община Казанлък. С писмо с вх.№ ОС-369/20.03.2020 г., вносителя прилага справка от 
ДГС Казанлък, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и 
екологичен ред.  
 
14. ОС_298/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект 
- помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 кв.м., находящ в с. Шейново и 
определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 35,00 лв. без ДДС. 
 
15. ОС_301/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 кв.м., находящ 
се в сградата на кметство с. Голямо Дряново и определяне на месечен наем с начална 
тръжна цена в размер на 10,00 лв. без ДДС. 
 
16. ОС_335/12.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна 
стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 4 бр. микроязовири 
- публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години. 
 
17. ОС_315/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 
години на общински обекти, находящи се в гр. Казанлък, гр. Крън и с. Черганово. 
 
18. ОС_303/06.03.2020 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 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на 
търговете за продажба на: Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 
53,  бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк", гр. Казанлък, в размер на 65 800 лв. без ДДС 
и Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, в кв. 53, гр. Казанлък, в 
размер на 66 700 лв. без ДДС. 
 
19. ОС_304/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината 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 - Част от сграда с 
идентификатор 35167.504.637.3 с адрес - пл. "Севтополис", гр. Казанлък. Начална 
тръжна цена - 649 700 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Роман Желев. 
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20. ОС_288/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно продажба на общинско жилище - апартамент, с площ от 
90.31 кв.м., с адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" № 113, вх. А, ет.3 
на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 40 700 лв., без ДДС. 
 
21. ОС_322/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 
от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени, при провеждане на 
търгове за продажба на 4 бр. УПИ I, II, III и IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък. 
 
22. ОС_308/09.03.2020 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 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на 
търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището 
на гр. Казанлък. 
 
23. ОС_309/09.03.2020 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 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на 
търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището 
на гр. Казанлък. 
 
24. ОС_302/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 
от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 5 800 лв., 
без ДДС, при провеждане на търг за продажба на УПИ VI-147, кв. 27 в с. Ръжена, общ. 
Казанлък.  
 
25. ОС_321/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 
от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 113 210 лв., 
без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 
24075.150.14 - земеделска земя, с площ 56 130 кв. м., находящ се в землището на с. 
Дунавци, общ. Казанлък. 
 
26. ОС_346/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 
на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на поземлени имоти, 
находящи се на ул. "Антон Страшимиров" № 14 и ул. "Рахил Душанова" № 23 в гр. 
Казанлък. 
 
27. ОС_353/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публичен търг и определяне на начална тръжна цена за 
продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 и имот 35167.505.65 с адрес 
гр. Казанлък. 
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28. ОС_347/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за 
продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: 
Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с. Шейново и УПИ VII-147, с обща 
площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, с адрес - кв. 27, с. Ръжена, общ. 
Казанлък.  Допълва се състава на Комисията - Юзеир Кенан. 
 
29. ОС_352/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на 
концесионер на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 
в землището на с. Шейново с месечно концесионно плащане в размер на 65 лв. 
 
30. ОС_300/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 250 лв., за учредяване право 
на строеж в полза на Жужа Колева за построяване на навес, с предназначение "гараж" в 
УПИ III-619, с. Овощник, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-356/17.03.2020 г. 
от Вносителя с приложено копие на Решение №298 на Казанлъшки районен съд, 
съгласно становище на юриста на ОбС.  
 
31.ОС_287/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7750 лв., без ДДС за продажба 
на земя с площ от 558 кв.м., находяща се в с. Енина, ул. "Шипченски проход" № 1. 
 
32. ОС_341/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на 
безстопанствени кучета, съгласно Решение № 136/14.03.2019 г. на Министерски съвет. 
 
33. ОС_340/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на План за защита при бедствия на община Казанлък. 
 
34. ОС_349/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по 
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали 
в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух. 
 
35. ОС_311/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за 
разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на гр. 
Казанлък. 
 
36. ОС_312/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на 
поземлен имот с идентификатор 35167.302.10, находящ се в гр. Казанлък. 
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37. ОС_313/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на 
поземлени имоти, находящи се в с. Ръжена.  
 
38. ОС_344/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно одобряване на проект на ПУП в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, 
кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част 
на ПРЗ и на План-схеми към ПУП. С писмо вх. № ОС-368/20.03.2020 г., Вносителят 
приема становището на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.  
 
39. ОС_305/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък. 
 
40. ОС_326/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по 
отношение на УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен 
имот с идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. 
 
41. ОС_306/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План 
за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП "Нива", 
местност "Старите лозя", с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна 
предназначението на имота в "За вилно строителство". 
 
ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_354/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно 
Приложения № 2, № 3, №9 и № 13. 
Председателстващият даде думата за изказвания, като преди това каза, че комисиите са 
подкрепили проекта за решение. Не постъпиха желаещи и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет – 
Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 3 и 'въздържали се' - 
4, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
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12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Против 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Пламен Станимиров Караджов: Против 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: Против 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
29. Теодора Ганчева Иванова : Въздържал се 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
32. Юзеир Али Кенан: За 
33. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 104 
    
1. Приема предложената промяна за изменение и допълнение на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 
г., съгласно Приложения с №2, №3, №9 и №13 неразделни части от нея, приета с Решение 
№ 10/19.12.2020 г. 

2. Променя очакваните приходи за 2020 г., както следва: 

• Таблица № 1 
- Приложение № 2 очаквани приходи:     435000,00 лв. 
- Приложение № 3 очаквани приходи:               878935,00 лева 
 

Всичко очаквани приходи:                   3038615,00 лева 

•      Обобщена Таблица № 4 
                   -      Таблица № 1      3038615,00 лева 

 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА:   3680064,00 лева 
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3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия 
по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г. 

 
 
ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_348/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно проект на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни 
финансови помощи за граждани на община Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-
367/20.03.2020 г., с което вносителят приема предложенията на ПК по разпореждане с 
общинска собственост и на ПК по здравеопазване!  
Председателстващият съобщи за направените становища и предложения от постоянните 
комисии, с които вносителят се е съгласил. Даде думата за изказвания. Не постъпиха 
заявки в електронната система и се премина към гласуване на Точка № 2. 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закон за нормативните актове, във връзка 
с чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 
Казанлък и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет 
гласува и със 'за' - 35, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 105 

 
1. Второто четене за Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни 
финансови помощи на граждани на община Казанлък да се проведе в едно заседание, 
непосредствено след първо четене. 
 
2. Приема на първо четене Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни 
финансови помощи на граждани на община Казанлък. 

3. Приема на второ четене Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни 
финансови помощи на граждани на община Казанлък. 

  
Точка 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_342/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 
г. и приемане на такава за 2020 г. 
Николай Златанов каза, че комисиите нямат забележки по материала и даде думата за 
мнения и предложения. Не постъпиха такива и се премина към гласуване на точката. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гласува поименно и 
със 'за' - 34, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 
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1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Христов Колев: За 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: За 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Пламен Станимиров Караджов: За 
24. Радиана Стефанова Стефанова: За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Румяна Стоянова Друмева: За 
27. Станчо Георгиев Леков: За 
28. Стефан Пенков Стефанов: За 
29. Стоян Асенов Петров: За 
30. Теодора Ганчева Иванова : За 
31. Цветан Тенев Шиков: За 
32. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
33. Юзеир Али Кенан: За 
34. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 106 

    
1. Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето – 2019 година. 
2. Приема Общинска програма за закрила на детето – 2020 година. 
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ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_343/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска 
транспортна схема и от междуселищната транспортна схема. С писмо с вх. № ОС-
355/17.03.2020 г. вносителят прави допълнение в мотивите и проекта за решение с нова 
точка. Приложено представят и Приложение № 1 с временна промяна на маршрутните 
разписания. С писмо ОС-366/20.03.2020 г., вносителя прави изменение и допълнение в 
проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии.  
Председателстващият съобщи за становищата и предложенията на постоянните комисии, 
както и допълнителните писма внесени от вносителя, съгласно становищата. 
Даде думата за изказвания. 

Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък каза: „Най-напред благодаря на 
господин Караджов за готовността да се помага, ще има нужда разбира се, уважаеми 
общински съветници, много от вас ми се обадиха лично. Все още не можем да изясним 
какво ще е необходимо и как да се случи, но благодаря за готовността и щаба ще се 
обърне към вас, ако има необходимост. В резултат на затваряне на автогарата в Стара 
Загора днес имаме сериозен проблем с функционирането на многопрофилната болница 
Това е една мярка, която е взета в Стара Загора, според мен, без да е обсъдена с 
останалите кметове на общини и действително препятства и създава доста големи 
трудности. Така или иначе ние ще изпълняваме, и с доктор Манолова сутринта 
обсъждахме възможностите лекарите, които пътуват от Стара Загора да бъдат 
превозвани и да се намери начин това да се случи. Същото се случи преди няколко дни,  
когато господин Кутев си позволи изпращайки това писмо в Общинския съвет за два 
курса на село на ден, да започне и да го прилага веднага без нашето одобрение. Тогава 
пък не можаха да дойдат на работа служителите от селата, които изпълняват топлия обяд 
в социалната кухня. Тогава се наложи един от микробусите на общината да бъде 
командирован за да може да събира хората, които идват рано на работа и изпълняват 
готвенето за социално слабите. Днес сигурно ще се наложи да търсим и такъв за 
превозването на лекарите, тъй като не може да престояват излишно в болницата, предвид 
това че е възможно в последствие наистина да им се налага да полагат толкова много 
часове труд. Не трябва да ги подлагаме на това сега само, защото някой е решил да вземе 
една мярка, която не е съгласувана с никой. Затова считам, че при установяването на 
автобусния транспорт е мярка, която към момента не е нужно да прилагаме в община 
Казанлък, още повече, че има хора от нашите населени места, основно възрастни, които 
поради липсата на аптеки в населените места пътуват до града. Освен това в голямата си 
част освен Арсенал, нашите фабрики работят. Работниците пътуват сутринта до всички 
предприятия, ние сме оставили в графика на господин Кутев сутрешните, 
работническите и на обяд и вечер прибирането на работниците. Между тях сме пуснали 
по един курс, който евентуално да обслужва възрастни хора и хора, които нямат друг 
транспорт да стигнат до града. Това не е толкова драстична мярка, но е мярка която ще 
даде възможност на живота да тече, защото е най-лесно да затворим града, но нашите 
населени места трябва да продължат да изпълняват функциите си и да бъдат спокойни. 
Това би депресирало хората на село още повече. Затова към този етап ви моля да 
приемете тази транспортна схема, ако е необходимо ще вземаме извънредни мерки, но 
все още на територията на общината работят почти всички фабрики, предприятия, 
търговци и така нататък. Благодаря!“ 
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Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: Уважаеми господин 
председател, уважаема госпожо кмет, след като се запознахме с вашето становище, със 
становището на превозвача, аз мисля че Общинският съвет трябва да стигне малко по-
далеч, тъй като ежедневно се изменя обстановката и се налага да се взимат различни 
мерки. Аз предлагам Общинския съвет да упълномощи кмета при необходимост в тези 
условия на извънредна ситуация със заповеди да определя маршрутното разписание, за 
да не се налага за всяка промяна на маршрутното разписание да се събира Общинския 
съвет и да взима решения. Това отнема време и затова всъщност нашето предложение е 
Общинския съвет точно това да направи, да упълномощи кмета за периода на 
извънредната ситуация нали колкото е необходимо тя да продължи, да договаря с 
превозвача разписанието на градския и промяната въобще в маршрутното разписание 
Благодаря ви!“ 

Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък каза: „Бих искала да допълня, 
че мерките в тази точка са две - едната е за транспорта и разписанията по време на 
извънредното положение, а другата е във връзка с организацията на работа по 
строителството на надлеза и считам, че е редно сега в момента, в който вече имаме 
готовност да затворим тази транспортна артерия, да дадем възможност при спазване 
разбира се на всички изисквания за работа на фирмите да започнат да изпълняват и 
ремонта, така че да спестим от времето, в което хората ще имат неудобство да 
преминават. С допълнението, което предлага госпожа Динева съм абсолютно съгласна, 
не си позволих да го искам от вас, тъй като това са правомощия на Общинския съвет, но 
това би ни дало възможност да реагираме във всеки един момент, тъй като свикването 
на Общинския съвет изисква поне няколко дни, така че благодаря.“ 

Председателстващият прочете предложението в краен вариант, след което последваха 
дискусии за уточнение в изписване на предложението. Премина се към гласуване на 
предложението в крайния му вариант. 

Предложение от Моника Божидарова Динева: Да се допълни нова точка към проекта за 
решение: Упълномощава кмета да определя със заповеди за срока на извънредното 
положение в Република България, маршрутните разписания за градския и междуселищен 
транспорт, след проведени консултации с превозвача. 

Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 34, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, 
така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
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12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Пламен Станимиров Караджов: За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Румяна Стоянова Друмева: За 
27. Станчо Георгиев Леков: За 
28. Стефан Пенков Стефанов: За 
29. Стоян Асенов Петров: За 
30. Теодора Ганчева Иванова : За 
31. Цветан Тенев Шиков: За 
32. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
33. Юзеир Али Кенан: За 
34. Янко Тонев Запрянов: За 

прие предложението 
 

Премина се към гласуване на точката с приетото допълнение към проекта за решение. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.23, вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет 
гласува поименно и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
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18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Пламен Станимиров Караджов: За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Румяна Стоянова Друмева: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: За 
29. Теодора Ганчева Иванова : За 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
32. Юзеир Али Кенан: За 
33. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 107 

 
1. Утвърждава временна промяна на маршрутните разписания на вътрешноградски 
автобусни линии - № 13,11,10 и по междуселищни автобусни линии – Казанлък-
Средногорово - Казанлък, Казанлък - с. Копринка – Казанлък, Казанлък – Г. Черковище 
– Казанлък, Казанлък – Ясеново - Казанлък, Казанлък – Г. Изворово-Казанлък,  Казанлък 
– Шипка-Шейново – Х. Димитрово-Казанлък, Казанлък – Енина – Крън – Казанлък – 
Бузовград, Казанлък – Крън – Енина – Казанлък – Бузовград за периода на ремонт на 
надлеза. 
2. Утвърждава промяна – намаляване на брой курсове, на маршрутни разписания по 
междуселищна транспортна схема по Договор № 07-30/09.06.2017 г. 
3. Утвърждава средства от бюджета на община Казанлък за допълнителния изминат 
пробег по временните маршрутни разписания за периода на ремонт на надлез „Катекс“.   

4. Упълномощава кмета да определя със заповеди за срока на извънредното положение 
в Република България, маршрутните разписания за градския и междуселищен 
транспорт, след проведени консултации с превозвача. 

 
ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_329/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ XIII-513 "За 
обществено и делово обслужване" с площ 468 кв.м., находящ се в с. Бузовград, общ. 
Казанлък. 
Председателстващият съобщи на съветниците за становищата и предложенията на 
комисиите и юриста на ОбС. Вносителят прие предложенията и не се поставиха на 
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гласуване. Даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване 
на проекта за решение. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС) и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, Общинският 
съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 5 и 'въздържали се' - 1, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Против 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Илиана Петкова Жекова: За 
12. Калин Петров Божков: За 
13. Красимира Белчева Харизанова: За 
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
15. Мария Цонева Цонева : За 
16. Моника Божидарова Динева: Против 
17. Николай Златанов Димитров: За 
18. Николай Митков Факиров: За 
19. Пламен Костов Стайков : За 
20. Пламен Станимиров Караджов: Против 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Румяна Стоянова Друмева: Против 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: Против 
28. Теодора Ганчева Иванова : За 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 108 
 
1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: Урегулиран поземлен имот 
XIII-513 (тринадесети за петстотин и тринадесет) „За обществено и делово обслужване“ 
с площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м в кв. 31 (тридесети първи) на с. 
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Бузовград, общ. Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед №1743/31.10.2018 г. на кмет, 
при граници: север, изток и юг – улици и запад – УПИ VI-221 и улица. 

2. Да се състави акт за частна общинска собственост за Урегулиран поземлен имот XIII-
513 (тринадесет за петстотин и тринадесет) "За обществено и делово обслужване" с площ 
468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м в кв. 31 (тридесет и първи) на с. Бузовград, 
Община Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед № 1743/31.10.2018 г. на Кмета на 
Община Казанлък, при граници: север, изток и юг - улици, запад - УПИ VI-221 и улица. 

 
 
ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_345/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно даване на  разрешение за възлагане изработката на ПУП –парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване 
на Поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване 
"урбанизирана", с площ от 6.554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 
38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП "пасище"; 38563.155.60 -"за местен 
път" и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП "за 
селскостопански, горски ведомствен път" в землище на с. Копринка, общ. Казанлък. С 
писмо ОС-363/19.03.2020 г. е представено ново пълномощно, съгласно становище на ПК 
по селско и горско стопанство.  
Председателстващият  каза, че юриста и комисията по селско и горско стопанство са 
направили корекции в проекта за решение, като вносителят прие предложенията и не се 
поставиха на гласуване. Не постъпиха желаещи за изказвания и се премина към 
гласуване на точката. 
 
На основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ във 
връзка с чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 
32, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
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18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : За 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 109 

 
1. Дава  разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план –парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура-трасе на оптичен кабел за захранване на 
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване (НТП) - 
„урбанизирана“ с площ от  6.554 дка, преминаващ през поземлени имоти  с идентификатори: 
38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП „пасище“; 38563.155.60 с НТП - „за 
местен път“ и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50;  38563.106.55 с НТП „за 
селскостопански, горски ведомствен път“ всички в землище на село Копринка.  
 
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 

3. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут върху Поземлен имот с 
идентификатор 38563.106.329 - „пасище“ - публична общинска собственост, ПИ с 
идентификатор 38563.155.368 – „пасище“ – публична общинска собственост и ПИ с 
идентификатор 38563.155.359 – „пасище“ – публична общинска собственост. 

4. Определя срокът на валидност на предварителното съгласие по т. 3 – 3 /три/ години. 

 
 
 
ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_325/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска 
Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък. 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за 
изказвания. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към поименно 
гласуване на материала. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и т. 7 от Общинска стратегия за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък във връзка с 
чл. 197, ал. 3 от Закон за предучилищното и училищното образование, Общинският 
съвет гласува и със 'за' - 34, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 110 

 
1. Приема Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община 
Казанлък за 2019 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и 
учениците в община Казанлък за периода 2019 г. – 2020 г.  

2. Приема План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Казанлък 
за 2020 г. 

3. Възлага на кмета на община Казанлък да представи отчет за изпълнение на План на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. на 
областния управител на област Стара Загора. 

 
 
ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_337/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на 
изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година. 
Николай Златанов даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че 
комисиите подкрепят проекта за решение. Не постъпиха заявки за изказвания и се 
премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 91 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет 
гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 111 

 
Одобрява Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински 
план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година. 
 
 
ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_362/19.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с 
проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС. 

Общински съвет – Казанлък,  
Протокол № 7/23.03.2020 г. 

Стр. 18 от 79 
 

 



Председателстващият изложи мотивите за избора на зам.-председател и даде думата за 
изказвания. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване на проекта за решение. 
 
 
На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13 от Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, 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. Галин Иванов Иванов: За 
6. Георги Иванов Пенчев : За 
7. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
8. Джамал Неджипов Папарланов: За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Илиана Петкова Жекова: За 
12. Калин Петров Божков: За 
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. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
25. Юзеир Али Кенан: За 
26. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 112 

 
Избира за заместник-председател на Общински съвет Казанлък - Радиана Стефанова 

Стефанова. 
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ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_327/11.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ "Поликлиника - 
Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предоставяне на безвъзмездно управление 
на Национална здравноосигурителна каса за нуждите на Районна здравноосигурителна 
каса - Стара Загора на недвижими имоти (кабинети), собственост на ДКЦ "Поликлиника" 
ЕООД. 
Председателстващият каза, че юристът е съгласувал доклада и даде думата за изказвания. 
Не постъпиха заявки и се премина към поименно гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.17 от 
Наредба №15 на Общински съвет Казанлък и чл.21 ал.1 т.11 от Наредба № 19 на 
Общински съвет-Казанлък, Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 
'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: За 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: За 
29. Теодора Ганчева Иванова : За 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
32. Юзеир Али Кенан: За 
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прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 113 
 

1. Да се предоставят за срок от 5 /пет/ години за безвъзмездно управление от Национална 
здравноосигурителна каса, за нуждите на териториалното подразделение на Районна 
здравноосигурителна каса – Стара Загора, следните недвижими имоти: 
- Кабинет № 42 с обща площ 109,59 кв. м., състоящ се от три стаи, коридор и чакалня, 
разположен на ниво 3 и представляващ част от  сграда с идентификатор 
35167.502.207.2.3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, 
одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на Началник на СГКК - Ст. Загора, с 
предназначение на сградата „За здравни и социални услуги“, на административен адрес- 
гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул. “Стара планина“ № 12;  
- Кабинет № 113 с площ 17,47 кв.м (за архив), разположен на ниво 6 и представляващ 
част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.1.2, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на 
Началник на СГКК - Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални 
услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул.“Стара 
планина“ № 12;  
- Кабинет № 114 с площ 17,73 кв.м. (за архив), разположен на ниво 6 и представляващ 
част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.1.2, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на 
Началник на СГКК – Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални 
услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул. “Стара 
планина“ № 12; 
- Кабинет  № 116 с площ от 35,41 кв.м. (за архив), разположен на ниво 6 и представляващ 
част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.1.2, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/ 10.12.2018 г. на 
Началник на СГКК – Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални 
услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к. 6100,  ул. “Стара 
планина“ № 12.  
 
2. Одобрява приложения проект на договор. 
 
3. Упълномощава Управителя на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД да извърши 
всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1 и да сключи договор за 
безвъзмездно управление. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения 
общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и др. за срока на договора, са за сметка 
на Национална здравноосигурителна каса. 
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ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_257/17.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба 
№ 15 и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с 
идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер 
на 1 082 206 лв., без ДДС. Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен 
административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. 
дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната 
жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно 
Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.  
Председателстващият информира за постъпилото съобщение от ВАС и, че въпроса може 
да бъде разгледан. Каза, че комисията по селско и горско стопанство е направила 
предложение за повишение на цената и го попита дали поддържа предложението си. Той 
потвърди и ще бъде поставено на гласуване. Председателстващият даде думата за 
изказвания. 

Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми 
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги, не за първи път и 
не за последен ще обявявам от тази трибуна, че сме против продажбата на лагера Равда.  
Най-вече искахме едно нормално обществено обсъждане, да чуем все пак обществото в 
град Казанлък какво иска да правим с този имот. При едни такива разговори, 
консултации с госпожа Стоянова и с някои колеги от вас, в крайна сметка мислех, че сме 
стигнали до едно мнение, че ако се стигне все пак до решения за продажба на Равда ще 
решим какво ще правим с тези пари. Аз не виждам това нещо вложено в проекта за 
решение и със сигурност няма да го подкрепим. Благодаря!“ 

Председателстващият подложи на гласуване предложението на Ридван Иляз. 

1. Предложение от Ридван Байрям Иляз: Началната продажна цена да бъде увеличена 
на 1 100 000 лева без ДДС. 

Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 12, 'против' - 8 и 'въздържали се' - 8, 
така: 

1. Аксения Бориславова Тилева: Против 
2. Анна Василева Кожухарова: Въздържал се 
3. Белчо Колев Белчев: Против 
4. Борислав Александров Асенов: За 
5. Галин Иванов Иванов: Въздържал се 
6. Георги Иванов Пенчев : За 
7. Денислав Христов Сербезов: Против 
8. Джамал Неджипов Папарланов: За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: Въздържал се 
11. Илиана Петкова Жекова: Против 
12. Калин Петров Божков: За 
13. Красимира Белчева Харизанова: За 
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14. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
15. Мария Цонева Цонева : Въздържал се 
16. Николай Златанов Димитров: Въздържал се 
17. Николай Митков Факиров: За 
18. Пламен Костов Стайков : За 
19. Радиана Стефанова Стефанова: Против 
20. Ридван Байрям Иляз : За 
21. Роман Алексеев Желев: Против 
22. Станчо Георгиев Леков: За 
23. Стефан Пенков Стефанов: Против 
24. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
25. Цветан Тенев Шиков: Против 
26. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се 
27. Юзеир Али Кенан: За 
28. Янко Тонев Запрянов: Въздържал се 

не прие предложението. 
 
Илиана Жекова - общински съветник каза: „Уважаеми господин председател, уважаема 
госпожо кмет, искам да предложа към решението да бъде поставено и записано, че 
желаем средствата, които ще бъдат събрани от продажбата на имота да бъдат 
изразходвани за проектиране и изграждане на многофункционална зала, в която ще могат 
да бъдат провеждани различни културни, спортни, музикални и други събития. 
Благодаря!“  

Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин 
председател на общинския съвет, уважаема госпожо кмет, колеги общински съветници, 
все си мисля, че когато човек тръгне да строи нещо първо вижда къде ще го строи и колко 
ще му струва и тогава тръгва към изграждането. Аз правя предложение точката да бъде 
отложена да не я гласуваме на днешното заседание и тогава когато сме наясно къде ще 
строим спортната зала, колко би струвало, тогава да пристъпим към разглеждане на 
точката. Благодаря!“ 

Не постъпиха други желаещи за изказване и се премина към гласуване на предложенията. 

2. Предложение от Теодора Ганчева Иванова : Предлага да се отложи точката за 
разглеждане за следващо заседание. 

Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 9, 'против' - 16 и 'въздържали се' - 7, 
така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: Против 
3. Анна Василева Кожухарова: Против 
4. Белчо Колев Белчев: Против 
5. Борислав Александров Асенов: Въздържал се 
6. Галин Иванов Иванов: Против 
7. Георги Иванов Пенчев : Против 
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8. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: Против 
10. Добрин Цветанов Драгнев: Против 
11. Емил Ивелинов Недялков: Против 
12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: Против 
14. Красимира Белчева Харизанова: Въздържал се 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : Против 
17. Моника Божидарова Динева: За 
18. Николай Златанов Димитров: Против 
19. Николай Митков Факиров: Против 
20. Пламен Станимиров Караджов: За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: Против 
22. Ридван Байрям Иляз : Въздържал се 
23. Роман Алексеев Желев: Против 
24. Румяна Стоянова Друмева: За 
25. Станчо Георгиев Леков: Въздържал се 
26. Стефан Пенков Стефанов: Против 
27. Стоян Асенов Петров: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : За 
29. Цветан Тенев Шиков: Против 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: Въздържал се 
32. Янко Тонев Запрянов: Въздържал се 

не прие предложението.  

3. Предложение от Илиана Петкова Жекова: Да се добави нова точка: Средствата да 
бъдат използвани за проектиране и изграждане на многофункционална зала в гр. 
Казанлък. 

Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 21, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 10, 
така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : Въздържал се 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: Против 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: Въздържал се 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Христов Колев: Въздържал се 
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14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: Въздържал се 
16. Красимира Белчева Харизанова: Въздържал се 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Въздържал се 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : Въздържал се 
22. Пламен Станимиров Караджов: Против 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: За 
29. Теодора Ганчева Иванова : За 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се 
32. Юзеир Али Кенан: За 
33. Янко Тонев Запрянов: Въздържал се 

прие предложението. 
 

Постави се на гласуване основния въпрос с приетото допълнение. 
 
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' - 23, 'против' - 7 и 'въздържали се' - 
3, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Против 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Галин Иванов Иванов: За 
7. Георги Иванов Пенчев : За 
8. Денислав Христов Сербезов: Против 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Против 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: Въздържал се 
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18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: Против 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: Против 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
29. Теодора Ганчева Иванова : Против 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Чавдар Костадинов Ангелов : Против 
32. Юзеир Али Кенан: За 
33. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 114 

  
І. Допълва в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земя, в т.ч.“ към Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), 
на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет-
Казанлък, под № 46: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. 
Несебър, обл. Бургас; прогнозна цена 800000 лв.; предназначение: ниско застрояване; 
описание на имота: незастроен поземлен имот, с. Равда с обща площ 5660 кв.м.. Начин 
на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра). 
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-
Казанлък, на общински имот, както следва:  
1. Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 (шест едно нула пет шест точка 
пет нула едно точка четири две едно) с обща площ 5660 (пет хиляди шестстотин и 
шестдесет) кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-
02-1374/15.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС, адрес: с. Равда, общ. 
Несебър, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 527, квартал: 33, при 
граници: 61056.501.602; 61056.501.498; 61056.501.422; 61056.501.420. 
Начална тръжна цена: 1 082 206 (един милион осемдесет и две хиляди двеста и шест) 
лв. без ДДС. 
IIІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен 
търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с продажбата му. 
IV. Средствата да бъдат използвани за проектиране и изграждане на многофункционална 
зала в гр. Казанлък. 
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ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_351/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част  на 
Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556, гр. Казанлък на "Нимекс" ЕООД за 
сумата от 195 500 лв. без ДДС. 
Председателстващият каза, че юристите подкрепят проекта за решение, а юриста е 
направил допълнение в правното основание. Даде думата за изказвания. Не постъпиха 
заявки в системата и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 във вр. с ал.1, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 
41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, Общинският съвет 
гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 1, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: Против 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Николай Златанов Димитров: 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. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
25. Цветан Тенев Шиков: За 
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
27. Юзеир Али Кенан: За 
28. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 115 
 
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 

Приход(лв) Предназна-
начение 

Описание на имота 

3816/2020 г. „НИМЕКС“ 
ЕООД 

ЕИК: 123094839 

195 500,00 „За ОДО“ Част 1564/2776  
идеални части от 
Проектен имот с 
идентификатор 

35167.502.4556, гр. 
Казанлък 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 
(три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири пет пет шест) с площ 2776 (две 
хиляди седемстотин седемдесет и шест) кв. м, при граници: ПИ от КККР с 
идентификатор 35167.502.4453; Проектен имот с идентификатор 35167.502.4557 и 
Проектен имот с идентификатор 35167.502.4558, съгласно скица-проект №15-172555/ 
20.02.2020 г. на СГКК-Стара Загора, чрез продажба на общинската част – 1564/2776 
(хиляда петстотин шестдесет и четири към две хиляди седемстотин седемдесет и шест) 
идеални части от земята на „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 123094839 за сумата от 195 500,00 
(сто деветдесет и пет хиляди и петстотин) лева, без ДДС. Върху Проектен имот с 
идентификатор 35167.502.4556 по Скица-проект №15-172555/ 20.02.2020 г. на СГКК-
Стара Загора, представляващ УПИ VI-4452 „За обществено и делово обслужване“ в кв. 
428 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №44/15.01.2020 г. на кмет 
на Община Казанлък има следните тежести: кабели, средно и ниско напрежение, 
захранващ водопровод, подземна канализационна тръба, газопреносна мрежа, ведно с 
техните сервитути. 

3. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договора за 
прекратяване на собствеността по т. 1 от настоящото решение, като всички данъци, такси 
и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на „НИМЕКС“ 
ЕООД, ЕИК 123094839. 

 
ТОЧКА 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_339/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на 
Община Казанлък. С писмо с вх.№ ОС-369/20.03.2020 г., вносителя прилага справка от 
ДГС Казанлък, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и 
екологичен ред.  
Председателстващият каза, че водещата комисия е изискала подробна справка, като 
вносителят я е представил с допълнително писмо. Даде думата за изказвания. Не 
постъпиха заявки и се премина към поименно гласуване на точката. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 181, ал.2 от Закона за горите, Общинският съвет гласува 
поименно и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Станчо Георгиев Леков: За 
25. Стефан Пенков Стефанов: За 
26. Стоян Асенов Петров: За 
27. Теодора Ганчева Иванова : За 
28. Цветан Тенев Шиков: За 
29. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
30. Юзеир Али Кенан: За 
31. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 116 
 

1. Управлението на горските територии - общинска собственост, да се осъществява от 
Държавно горско стопанство Казанлък. 

2. Определя срока на договора за предоставяне на управлението на горските територии 
собственост на Община Казанлък с Държавно горско стопанство Казанлък да бъде до 
края на действие на утвърдения от РДГ Стара Загора лесоустройствен план на община 
Казанлък. 
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3. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да подпише анекс към Договор № Д10-
8/15.04.2019 г. за определени действия в изпълнение на горното решение. 

ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_298/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект 
- помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 кв.м., находящ в с. Шейново и 
определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 35,00 лв. без ДДС. 
Председателстващият даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че 
юриста е направил допълнение в правното основание, а комисиите подкрепят доклада. 
Не постъпиха желаещи за изказване и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;  чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал.2, ал. 7 и ал. 8 от Закона 
за общинската собственост; чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, чл.81, ал.1 във връзка с чл.80, т.1 от 
Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 29, 
'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. Джамал Неджипов Папарланов: За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Иван Христов Колев: За 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: За 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Пламен Костов Стайков : За 
20. Пламен Станимиров Караджов: За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Роман Алексеев Желев: За 
23. Станчо Георгиев Леков: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Стоян Асенов Петров: За 
26. Теодора Ганчева Иванова : За 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 
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прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 117 
 
I. Открива процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 
пет години по реда на Глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък на имот 
публична общинска собственост: Помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 
кв.м. в т.ч. лекарски кабинет с площ от 11,41 кв.м., манипулационна с площ от 5,70 кв.м, 
женска и детска консултация с площ от 7,70 кв.м, стерилизационно помещение с площ 
от 0,73 кв.м, санитарен възел с площ от 2,91 кв.м, чакалня с площ от 3,18 кв.м, находящо 
се на първи етаж в сграда с идентификатор 83106.501.476.1, намиращ се  в поземлен имот 
с идентификатор 83106.501.476 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-
94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Шейново, п.к.6144, Узана; Трайно 
предназначение на територията : Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 
обект, комплекс, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 83106.501.476.1., 
за който е съставен АПОС № 677/15.08.2019 г.     

II. Определя начална тръжна цена в размер на: 35.00 /тридесет и пет / лв. без ДДС, 
месечен наем. 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на Глава 
VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор със спечелилият 
участник. 

 

ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_301/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински 
обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 кв.м., находящ се в 
сградата на кметство с. Голямо Дряново и определяне на месечен наем с начална тръжна 
цена в размер на 10,00 лв. без ДДС.  
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и юриста е 
направил допълнение в правната квалификация. Даде думата за изказвания. Не 
постъпиха заявки в системата е се премина към гласуване на проекта за решение. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;  чл.8, ал.4 и чл. 14, ал.7, във връзка с чл. 2, ал. 
8 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, чл.81, ал.1 във връзка с 
чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет – Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и 
със 'за' - 31, '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 
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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 Христов Колев: За 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: За 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Станимиров Караджов: За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Румяна Стоянова Друмева: За 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : За 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 118 
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 
пет години по реда на Глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък на имот 
публична общинска собственост: Помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 
кв.м. в т.ч. лекарски кабинет с площ от 14,00 кв.м., манипулационна с площ от 12,00 
кв.м., санитарен възел с площ от 3,00 кв.м., чакалня с площ от 3,00 кв.м. и коридор с 
площ от 1,5 кв.м. находящо се на първи етаж в сградата на кметството  в кв. 31, УПИ I 
по плана на с. Голямо Дряново.        
II. Определя начална тръжна цена в размер на: 10.00 /десет / лв. без ДДС месечен наем. 
III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по организацията и провеждането на публичният търг при спазване изискванията на 
Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор със спечелилият 
участник. 
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ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_335/12.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за 
възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 4 бр. микроязовири - 
публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години. 
Николай Златанов информира съветниците, че комисиите нямат забележки по материала 
и даде думата за разискване. Нямаше желаещи за мнения и предложения и се премина 
към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §12, т.2 от  Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за водите, чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, 
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 29, '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. Джамал Неджипов Папарланов: За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Иван Христов Колев: 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. Румяна Стоянова Друмева: За 
23. Станчо Георгиев Леков: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
26. Теодора Ганчева Иванова : За 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 119 

 
I. Да се проведат   публични   търгове за отдаване под наем за срок от 10 години по реда 
на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет – Казанлък на следните поземлени  имоти – публична 
общинска собственост: 
1. Микроязовир с обща площ от 277671 кв.м. представляващ поземлен имот с 
идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-
18-21/20108г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. 
на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията :територия, 
заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. 
Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“ при граници на имота: имоти с 
идентификатори 68446.161.688; 68446.298.1; 68446.298.31; 68446.158.559; 
68446.301.561; 68446.255.538; 68446.255.496; 68446.255.34; 68446.145.587; 
68446.277.588; 68446.131.884; 68446.131.45; 68446.131.35; 68446.131.30; 68446.131.31; 
68446.131.33; 68446.131.41; 68446.306.809; 68446.149.36; 68446.131.84; 68446.149.39; 
68446.280.37, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019 г., посочен с Позиция 37 от 
Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2020 г., с начален годишен наем в размер на 5210,00лв. 
без ДДС, изчислен на основание чл.73 от Наредба№15 на ОбС – Казанлък. 
2. Микроязовир с обща площ от 29492 кв.м. представляващ поземлен имот с 
идентификатор 83106.121.333 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-
94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на 
територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир Шейново 3“ при граници на имота: север: 
имот №83106.121.325, 83106.121.318, 83106.121.306, 83106.121.312; изток: имот 
№83106.116.349; юг: имот №83106.116.349, 83106.116.1, 83106.116.2, 83106.116.349; 
запад: имот №83106.116.349, 83106.60.332, 83106.60.331, 83106.60.330, 83106.60.9, за 
който е съставен АПОС №96/17.02.2011 г., посочен с Позиция 90 от Приложение № 8 на 
ГПУРИОС за 2020 г. с начален годишен наем в размер на 870,00 лв., изчислен на 
основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък. 
3. Микроязовир с обща площ от 60970 кв.м. представляващ поземлен имот с 
идентификатор 83106.118.473 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-
94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на 
територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение. Обект „Микроязовир „Шейново 1“ при граници на имота: 
север: имот №83106.102.38, 83106.103.17; изток: имот №83106.103.17, 83106.103.18, 
83106.103.19, 83106.103.567, 83106.103.568; 83106.103.445, 83106.103.104.14, 
83106.104.15, 83106.108.1, 83106.108.2, 83106.108.3, юг: имот №83106.118.8, 
83106.118.7, 83106.118.5; запад: имот № 83106.102.38, за който е съставен АПОС 
№125/23.12.2011г., посочен с Позиция 89 от Приложение № 8 на ГПУРИОС за 2020 г. с 
начален годишен наем в размер на 1417,00 лв. без ДДС, изчислен на основание чл.73 от 
Наредба №15 на ОбС-Казанлък. 
4. Микроязовир с обща площ от 51200 кв.м. представляващ поземлен имот с 
идентификатор 40292.96.16 по КККР на гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-
21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Територия, 
заета от води и водни обекти, НТП: водоем. Обект „Микроязовир Крън-3“ при съседи: 
40292.96.17, 40292.96.19, 40292.96.15, 40292.96.14, 40292.97.6, 40292.96.13, 40292.96.18, 
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за който е съставен АПОС №423/16.07.2001г., посочен с Позиция 87 от Приложение № 
8 на ГПУРИОС за 2020 г. с начален годишен наем в размер на 1300,00 лв. без ДДС, 
изчислен на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък. 
II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по организацията и провеждането на  публичните търгове за отдаване под наем при 
спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да 
сключи договори за срок от 10 години със спечелилите участници. 
  
 
ТОЧКА 17 (Седемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_315/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 
години на общински обекти, находящи се в гр. Казанлък, гр. Крън и с. Черганово. 
Председателстващият каза, че юриста е направил допълнение в правното основание, а 
комисиите подкрепят материала. Не постъпиха желаещи за изказвания и се премина 
към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2, ал.8 от ЗОС, 
чл.18, ал.1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 81 ал.1,  във връзка с 80, т.1 от Наредба № 15 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, Общинският 
съвет гласува поименно и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 2, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Станимиров Караджов: За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: За 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
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27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: За 
29. Теодора Ганчева Иванова : За 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 120 
 
І. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба 
№15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект, както следва:  
1. Общински обект, представляващ помещение за канцеларски материали в сградата на  
ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън, с обща площ от 20,00 кв.м., който е включен в 
ГПУРИОС за 2020 г. Приложение №8, позиция 68 от, за който е съставен АПОС № 
361/12.12.2015 г.    
2. Общински обект, представляващ помещение за изграждане в ОУ „Мати Болгария“                
гр. Казанлък, за канцеларски материали, с обща площ от 7,50 кв.м., който е включен в 
ГПУРИОС за 2020 г.  Приложение №8, позиция 67 от, за който е съставен АПОС № 
643/01.03.2019 г. 
3. Общински обект, представляващ част от таванско помещение в сградата на кметство 
с. Шейново за поставяне на оптично телекомуникационно оборудване с площ 2,00 кв.м., 
който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение №8, позиция 69, за който е съставен 
АПОС  № 677/15.08.2019 г. 
4. Общински обект, представляващ помещение за склад с площ от 36,00 кв.м. в сградата 
на ОУ „П. К. Яворов“ с. Черганово и част от двора на училището /асфалтирана площадка/ 
с площ от 250,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение № 8, позиция 
66 от, за който е съставен АПОС № 541/24.09.2002 г.  
 
ІІ. Определя начална тръжна цена в размер: 
1. За обект „1“ – 48,00 лв. без ДДС 
2. За обект „2“ – 27,00 лв. без ДДС 
3. За обект „3“ – 24,00 лв. без ДДС 
4. За обект „4“ – 181,00 лв. без ДДС 
 
III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на 
Глава VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия 
участник. 
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ТОЧКА 18 (Осемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_303/06.03.2020 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 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на 
търговете за продажба на: Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 
53,  бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк", гр. Казанлък, в размер на 65 800 лв. без ДДС 
и Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, в кв. 53, гр. Казанлък, в 
размер на 66 700 лв. без ДДС.  
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят материала, а юриста е направил 
допълнение в правното основание. Даде думата за разискване, като нямаше желаещи 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, във връзка с чл. 80, т.4 от Наредба № 15 
на ОбС - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 4 и 
'въздържали се' - 2, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Против 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Против 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: Против 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : Против 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
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31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 121 
 
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. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.4 (три пет едно шест 
седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка четири) по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти 
Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, апартамент 4, с площ 86,27 (осемдесет 
и шест 0,27) кв. м, в т. ч. 4 % от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ 
се в Сграда №1 (едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, 
Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 
(едно), ниво 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 
35167.501.417.1.3, 35167.501.417.1.12, Под обекта: 35167.501.417.1.2, Над обекта: 
35167.501.417.1.6, ведно с прилежащите части: Изба №4 (четири) с полезна площ 6,49 
(шест 0,49) кв. м и Таван № 4 (четири) с полезна площ 25,12 (двадесет и пет 0,12) кв. м. 
За имота има съставен АЧОС № 3660/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с 
вх. № 1231/06.03.2019г., акт №35, т. 5, н. д. 890. 
Начална тръжна цена: 65 800   (шестдесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС. 
2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.14 (три пет едно шест 
седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно четири) по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти 
Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, апартамент 14, с площ 88,28 кв. м, в т. 
ч. 3,98 % от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в Сграда №1 
(едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение 
на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, 
съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.12, 
35167.501.417.1.13, Под обекта: 35167.501.417.1.11, Над обекта: 35167.501.417.1.17, 
ведно с прилежащите части: Изба №14 (четиринадесет) с полезна площ 14,63 
(четиринадесет 0,63) кв. м и Таван №14 (четиринадесет) с полезна площ 12,87 
(дванадесет 0,87) кв. м. За имота има съставен АОС №3661/21.02.2019 г., вписан в 
Служба по вписванията с вх. №1232/06.03.2019 г., акт №36, т.5, н. д №891. 
Начална тръжна цена: 66 700   (шестдесет и шест хиляди и седемстотин) 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. 
 
 
 
 

Общински съвет – Казанлък,  
Протокол № 7/23.03.2020 г. 

Стр. 38 от 79 
 

 



ТОЧКА 19 (Деветнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_304/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината 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 - Част от сграда с идентификатор 
35167.504.637.3 с адрес - пл. "Севтополис", гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 649 700 
лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Роман Желев. 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста е 
направил допълнение в правното основание, и даде думата за разискване. Не постъпиха 
заявки в системата 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, чл. 32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете 
и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и Решение № 556/28.09.2017 г. за 
откриване на процедура за приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 
'за' - 25, 'против' - 6 и 'въздържали се' - 3, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Против 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: Въздържал се 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: Против 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Христов Колев: Въздържал се 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: Против 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Румяна Стоянова Друмева: Против 
27. Станчо Георгиев Леков: За 
28. Стефан Пенков Стефанов: За 
29. Стоян Асенов Петров: Против 
30. Теодора Ганчева Иванова : Против 
31. Цветан Тенев Шиков: За 
32. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
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33. Юзеир Али Кенан: За 
34. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 122 
 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум от 
15.10.2018г. и направеното Допълнително становище от 14.02.2019г. към тях на Част от 
сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири 
точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град 
Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, 
пл. „Севтополис“. 
Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:  
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет 
и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и 
прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, 
ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с 
идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 
самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на 
същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия 
етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;  
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 
35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над 
обекта: 35167.504.637.3.9; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
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При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над 
обекта няма.  
 
ІІ. Утвърждава актуализираната пазарна оценка от м. февруари 2020 г., определена в 
размер на 649 700 лв. (шестстотин четиридесет и девет хиляди и седемстотин) лв. на Част 
от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула 
четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град 
Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, 
пл. „Севтополис“. 
Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:  
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет 
и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и 
прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, 
ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с 
идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 
самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на 
същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия 
етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;  
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 
35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над 
обекта: 35167.504.637.3.9; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над 
обекта няма.  
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Част от сграда с 
идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка 
шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, разположена в 
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Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула 
четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, 
одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. 
„Севтополис“. 
Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:  
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет 
и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и 
прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, 
ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с 
идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 
самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на 
същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия 
етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;  
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 
35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над 
обекта: 35167.504.637.3.9; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем 
точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 
405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: 
гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, 
разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на 
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. 
При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над 
обекта няма. Сградата е построена в ПИ 35167.504.637, включен в УПИ II в кв. 203 на 
гр. Казанлък по действащ подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-02-
14-192/1987г. 
При следните условия: 
1. Начална тръжна цена 649 700 лв. (шестстотин четиридесет и девет хиляди и 
седемстотин) лв. без ДДС.  
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС 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. 
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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 – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция 
за платена цена за тръжна документация в размер на 200 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 Агенция 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 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на 
решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в ст. 21А  на Община Казанлък. 
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване 
на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден 
от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с 
информационен меморандум, като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет на Община Казанлък 
Членове:         Здравко Красимиров Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП 

 Даниела Колева – н-к отдел ИУС 
 Татяна Станева Тодорова – гл. експерт ИУС 
 Олга Тенева Шикова – гл. експерт ИУС  
 Роман Желев - общински съветник 

  Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт 
 Таня Василева Бъчварова -  ст.експерт ИУС 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – 
член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна 
цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, 
участвали при провеждане на търга. 
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VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 
от 25.09.2003 г.), с последни изм. и доп. ДВ бр. 77 от 01.10.2019 г. 
 
ТОЧКА 20 (Двадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_288/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно продажба на общинско жилище - апартамент, с площ от 90.31 кв. м., 
с адрес: гр. Казанлък, на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 40 700 
лв., без ДДС. 
Председателстващият каза, че юриста е допълнил правното основание и комисиите 
подкрепят материала. Даде думата за изказвания, като не постъпиха заявки и се премина 
към гласуване на Точка № 20. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), 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, във връзка с чл. 37, във връзка с чл. 39 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 Решение № 7 
по Протокол №2 от 11.02.2020  г.  на комисията по чл. 8, ал. 1 от същата наредба, 
утвърдено от Кмета на Община Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 
'за' - 25, 'против' - 5 и 'въздържали се' - 2, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Против 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: Въздържал се 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: Против 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Христов Колев: Въздържал се 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : Против 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: Против 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
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26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: Против 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 123 
 

1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент №7 в гр. Казанлък,  от 
„жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“  в  
„жилище за продажба“.  
2. Изключва от Приложение №15, ред 68, 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 №7 в гр. 
Казанлък. 
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/ фирма Приход(л
в) 

Предназначени
е 

Описание 
на имота 

3812/ 
2020 г. 

Антоанета Караиванова 40 700,00 Апартамент СО с 
идентификат
ор 
35167.505.11
3.1.7 по 
КККР гр. 
Казанлък 

 
4. Да се продаде на Антоанета Иванова Караиванова с ЕГН хххххххххх, следния имот, 
частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 
35167.505.113.1.7 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно три точка 
едно точка седем) 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, със застроена площ 90.31 (деветдесет цяло тридесет и една стотни) кв. м, 
намиращ се на етаж 3 (три) в сграда с идентификатор 35167.505.113.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 35167.505.113, Предназначение на самостоятелния 
обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, съседни 
самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.505.113.1.8, Под обекта: 
35167.505.113.1.4, Над обекта: 35167.505.113.1.10, ведно с прилежащите: Изба №11 
(единадесет) с полезна площ 5,02 (пет 0,2) кв. м  и 2,18 (две цяло осемнадесет стотни) % 
(процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, за сумата от  
40 700,00 (четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС.  
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ТОЧКА 21 (Двадесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_322/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени, при провеждане на търгове 
за продажба на 4 бр. УПИ I, II, III и IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.  
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста на 
ОбС е направил допълнение в правното основание. Даде думата за изказвания. Не 
постъпиха заявки в електронната система и се премина към гласуване на точката. 
 
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, във връзка с чл. 80, т.4 от Наредба № 15 
на ОбС - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 2 и 
'въздържали се' - 6, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: 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. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Против 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
28. Теодора Ганчева Иванова : Против 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 
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прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 124 
 

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. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с обща площ 965 (деветстотин шестдесет 
и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план 
на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север и изток-
край на регулация; юг - УПИ II общ. и запад-улица. 
Начална тръжна цена: 5 300 (пет хиляди и триста) лв. без ДДС. 
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с обща площ 890 (осемстотин и 
деветдесет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален 
план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север 
УПИ I общ; изток – край на регулация; юг – УПИ III общ. и УПИ IV общ. и запад улица. 
Начална тръжна цена: 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лв. без ДДС. 
3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с обща площ 1 645 (хиляда шестстотин 
четиридесет и пет) кв. м, находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и 
кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на 
имота: север УПИ II общ; изток – край на регулация; юг – улица и запад - УПИ IV общ. 
Начална тръжна цена: 8 200 (осем хиляди и двеста) лв. без ДДС. 
4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с обща площ 900 (деветстотин) кв. м, 
находящ се в кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, 
одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север УПИ II общ; изток –
УПИ III общ., юг и запад- улици. 
Начална тръжна цена: 4 950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС. 
 
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични 
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и 
фактически действия във връзка с продажбата им. 
 
 
ТОЧКА 22 (Двадесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_308/09.03.2020 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 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на 
търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището 
на гр. Казанлък. 
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че комисиите 
подкрепят проекта за решение. Нямаше заявки за изказване и се премина към поименно 
гласуване на точката. 
 
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, във връзка с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 
на ОбС - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 4 и 
'въздържали се' - 4, така: 
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1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Иван Христов Колев: Въздържал се 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: Против 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: Против 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: Против 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
28. Теодора Ганчева Иванова : Против 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 125 

 
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:  
Под номер 20: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.29 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка две девет) с площ 336 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
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на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.30, 35167.307.79, 35167.48.241 (път). 
Начална тръжна цена: 760,00 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 21: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.30 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка три нула) с площ 814 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР 
на ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих 
(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), 
при граници: имоти с идентификатори: 35167.48.241 (път), 35167.307.29, 35167.307.77, 
35167.307.68 (път), 35167.307.31, 35167.307.27, 35167.307.79. 
Начална тръжна цена: 1830,00 (хиляда осемстотин и тридесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 22: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.31 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка три едно) с площ 292 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.30, 35167.307.77, 35167.307.78, 35167.307.68 (път). 
Начална тръжна цена: 660,00 (шестстотин и шестдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 23: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.44 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка четири четири) с площ 454 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.45, 35167.307.68 (път). 
Начална тръжна цена: 1120,00 (хиляда сто и двадесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 24: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.45 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка четири пет) с площ 304 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.44, 35167.307.45, 35167.307.68 (път).  
Начална тръжна цена: 680,00 (шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 25: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.46 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка четири шест) с площ 386 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
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одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.45, 35167.307.74, 35167.307.68 (път).  
Начална тръжна цена: 870,00 (осемстотин и седемдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 26: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.48 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка четири осем) с площ 354 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.74, 35167.307.73, 35167.307.67 (път), 35167.307.49, 
35167.307.68 (път).  
Начална тръжна цена: 800,00 (осемстотин) лв. без ДДС. 
 
Под номер 27: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.49 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка четири девет) с площ 340 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.73, 35167.307.67(път), 35167.307.53, 35167.307.48.  
Начална тръжна цена: 760,00 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 28: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.51 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка пет едно) с площ 379 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.48.241 (път), 35167.48.233 (път), 35167.48.231 (канал), 
35167.307.73, 35167.307.74, 35167.307.75.  
Начална тръжна цена: 850,00 (осемстотин и петдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 29: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.53(три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка пет три) с площ 613 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора одобрени със 
Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на ЗСП3З), 
местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.73, 35167.307.72, 35167.307.67(път), 35167.307.49.  
Начална тръжна цена: 1380,00 (хиляда триста и осемдесет) лв. без ДДС. 
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Под номер 30: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.55 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка пет пет) с площ 236 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на ЗСП3З), 
местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.48.231 (канал), 35167.307.67 (път), 35167.307.73.  
Начална тръжна цена: 480,00 (четиристотин и осемдесет) лв. без ДДС. 
Под номер 31: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.56 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка пет шест) с площ 242 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.48.231 (канал), 35167.50.5, 35167.50.6, 35167.307.67 (път).  
Начална тръжна цена: 440,00 (четиристотин и четиридесет) 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 23 (Двадесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_309/09.03.2020 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 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на 
търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището 
на гр. Казанлък. 
 
Председателстващият даде ход на гласуването, поради липса на изказвания.  
 
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, във връзка с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 
на ОбС - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 4 и 
'въздържали се' - 4, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
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9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Иван Христов Колев: Въздържал се 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: Против 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: Против 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: Против 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Теодора Ганчева Иванова : Против 
28. Цветан Тенев Шиков: За 
29. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
30. Юзеир Али Кенан: За 
31. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 126 
 

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:  
Под номер 32: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.60 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка шест нула) с площ 284 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР 
на ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих 
(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), 
при граници: имоти с идентификатори: 35167.307.67(път), 35167.50.1, 35167.48.100.  
Начална тръжна цена: 640,00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 33: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.71 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем едно) с площ 570 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР 
на ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих 
(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), 
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при граници: имоти с идентификатори: 35167.50.229 (път), 35167.50.1, 35167.307.67 
(път).  
Начална тръжна цена: 1150,00 (хиляда сто и петдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 34: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.72 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем две) с площ 542 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.67(път), 35167.307.53, 35167.307.73 
Начална тръжна цена: 1340,00 (хиляда триста и четиридесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 35: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.73 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем три) с площ 364 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.51, 35167.48.231 (канал), 35167.307.55, 35167.307.67 (път), 
35167.307.72, 35167.307.53, 35167.307.49, 35167.307.48, 35167.307.74.  
Начална тръжна цена: 740,00 (седемстотин и четиридесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 36: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.74(три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем четири) с площ 506 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.75, 35167.307.51, 35167.307.73, 35167.307.67(път), 
35167.307.48, 35167.307.46, 35167.307.68(път).  
Начална тръжна цена: 1020,00 (хиляда и двадесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 37: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.75 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем пет) с площ 576 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.48.241(път). 35167.307.76, 35167.307.51, 35167.307.74, 
35167.307.68(път).  
Начална тръжна цена: 1290,00 (хиляда двеста и деветдесет) лв. без ДДС. 
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Под номер 38: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.76 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем шест) с площ 581 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.48.241(път), 35167.307.75, 35167.307.68 (път).  
Начална тръжна цена: 1440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 39: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.77 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем седем) с площ 1196 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.48.241(път), 35167.307.30, 35167.307.78,  35167.307.68(път), 
35167.307.31.  
Начална тръжна цена: 2960,00 (две хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 40: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.78 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем осем) с площ 484 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.77, 35167.307.68(път), 35167.307.31.  
Начална тръжна цена: 1200,00 (хиляда и двеста) лв. без ДДС. 
 
Под номер 41: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.79 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка седем девет) с площ 999 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК , п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР 
на ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на 
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих 
(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3(трета), 
при граници: имоти с идентификатори: 35167.48.241(път), 35167.307.29, 35167.307.30, 
35167.307.27, 35167.307.80, 35167.307.22, 35167.307.81.  
Начална тръжна цена: 2470,00 (две хиляди четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС. 
 
Под номер 42: Поземлен имот с идентификатор 35167.307.80 (три пет едно шест седем 
точка три нула седем точка осем нула) с площ 955 кв. м по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КККР) на  град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора 
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, п.к. 6100, (§ 4 от ПЗР на 
ЗСП3З), местност „МУТАФЧИЙСКА ЧЕШМА, Трайно предназначение на територията: 
Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР 
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на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), при граници: имоти с 
идентификатори: 35167.307.79, 35167.307.27, 35167.307.68(път), 35167.307.26, 
35167.307.25, 35167.307.22.  
Начална тръжна цена: 2150,00 (две хиляди сто 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 24 (Двадесет и четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_302/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 5 800 лв., без 
ДДС, при провеждане на търг за продажба на УПИ VI-147, кв. 27 в с. Ръжена, общ. 
Казанлък.  
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста е 
направил допълнение в правното основание. Даде думата за мнения и предложения. Не 
постъпиха заявки и се премина към поименно гласуване на материала. 
 
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, във връзка с чл.80, т.4 от Наредба № 15 
на ОбС - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 2 и 
'въздържали се' - 3, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Галин Иванов Иванов: За 
7. Денислав Христов Сербезов: За 
8. Добрин Цветанов Драгнев: За 
9. Емил Ивелинов Недялков: За 
10. Иван Христов Колев: Въздържал се 
11. Илиана Петкова Жекова: За 
12. Калин Петров Божков: За 
13. Красимира Белчева Харизанова: За 
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
15. Мария Цонева Цонева : За 
16. Моника Божидарова Динева: Против 
17. Николай Златанов Димитров: За 
18. Николай Митков Факиров: За 
19. Пламен Костов Стайков : За 
20. Пламен Станимиров Караджов: Против 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
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23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Цветан Тенев Шиков: За 
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
27. Юзеир Али Кенан: За 
28. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 127 
 
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-
Казанлък, на следния общински имот:  
1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 (шести за сто четиридесет и седем) с обща 
площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв. м, кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък, по 
действащ ПУП, одобрен с Решение №194/2005 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план, 
одобрен със Заповед № 300-4-65/2002 г., при граници на имота: север – УПИ II - 147; 
изток – УПИ III - 146; юг – УПИ V – 145, запад - улица. 
Начална тръжна цена: 5 800 (пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, като всички 
разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга. 
 
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен 
търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с продажбата му. 

 
 
ТОЧКА 25 (Двадесет и пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_321/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 113 210 лв., без 
ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 
24075.150.14 - земеделска земя, с площ 56 130 кв. м., находящ се в землището на с. 
Дунавци, общ. Казанлък.  
Николай Златанов каза, че комисиите нямат предложения по материала, юриста е 
допълнил правната квалификация и даде думата за разискване. Не постъпиха желаещи 
за изказване 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, вр. с чл.80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - 
Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 1 и 
'въздържали се' - 5, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
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4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Против 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Стефан Пенков Стефанов: За 
26. Цветан Тенев Шиков: За 
27. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се 
28. Юзеир Али Кенан: За 
29. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 128 

 
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 
на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост, на общински имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 
24075.150.14 (две четири нула седем пет точка едно пет нула точка едно четири) с площ 
56130 (петдесет и шест хиляди сто и тридесет) кв. м, с. Дунавци, общ. Казанлък, обл. 
Стара Загора по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕЕКТОР на АГКК; Трайно предназначение на територията: 
Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни 
условия: IV (четвърта); при граници: 24075.88.203, 24075.150.425, 24075.150.19, 
24075.150.7, 24075.150.8. Предходен идентификатор: няма,  Номер по предходен план: 
000427. 

Начална тръжна цена: 113 210 (сто и тринадесет хиляди двеста и десет) лв. без ДДС. 
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II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен 
търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с продажбата му. 

 
ТОЧКА 26 (Двадесет и шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_346/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 
на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на поземлени имоти, 
находящи се на ул. "Антон Страшимиров" № 14 и ул. "Рахил Душанова" № 23 в гр. 
Казанлък. 
Председателстващият каза, че комисиите са подкрепили проекта за решение и юриста е 
допълнил правната квалификация. Нямаше заявки за изказване и се премина към 
гласуване на точката. 
 
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, вр. с чл.80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - 
Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 2 и 
'въздържали се' - 4, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: Въздържал се 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: Против 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: Против 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Стефан Пенков Стефанов: За 
26. Цветан Тенев Шиков: За 
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
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28. Юзеир Али Кенан: За 
29. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 129 

 
I. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 
15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-
Казанлък, на следните общински имоти:  
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963 (три пет едно шест седем точка пет 
нула две точка три девет шест три), с обща площ 315 (триста и петнадесет) кв. м, по 
КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: гр. Казанлък, 
ул. „Антон Страшимиров“ №14; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.502.9243; 
35167.502.3962; 35167.502.9245; 35167.502.3964, ведно с построената върху имота сграда 
с идентификатор 35167.502.3963.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три 
девет шест три точка едно) със застроена площ 88 (осемдесет и осем) кв. м; брой етажи 
1; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, масивна конструкция, построена 
1958 г., изба с полезна площ 40 (четиридесет) кв. м, таванско помещение с полезна площ 
15 (петнадесет) кв. м.  
Начална тръжна цена:  66 800  (шестдесет и шест хиляди и осемстотин) лв. без ДДС, 
като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга. 
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811 (три пет едно шест седем точка пет 
нула пет точка едно осем едно едно), с обща площ 576 (петстотин седемдесет и шест) 
кв.м., по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: гр. 
Казанлък, п.к.6100, ул. “Рахил Душанова“ № 23, Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 
35167.505.1823, 35167.505.145, 35167.505.1810, 35167.505.168, ведно с построените 
върху имота сгради:  
2.1. Сграда 35167.505.1811.1: застроена площ 22 (двадесет и два) кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна 
2.2. Сграда 35167.505.1811.2: застроена площ 24 (двадесет и четири) кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна 
2.3. Сграда 35167.505.1811.3: застроена площ 53 (петдесет и три) кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна 
2.4. Сграда 35167.505.1811.4: застроена площ 6 (шест) кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 
Начална тръжна цена:  23 950  (двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет) лв. 
без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга. 
 
 
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични 
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и 
фактически действия във връзка с продажбата им. 
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ТОЧКА 27 (Двадесет и седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_353/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публичен търг и определяне на начална тръжна цена за 
продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 и имот 35167.505.65 с адрес 
гр. Казанлък. 
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста 
допълва правната квалификация и даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки и се 
премина към поименно гласуване на Точка № 27. 
 
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, вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на ОбС 
- Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27, 'против' - 3 и 
'въздържали се' - 2, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Против 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Пламен Станимиров Караджов: Против 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : Против 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 
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прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 130 

 
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-
Казанлък, на общински имот:  
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет 
нула пет точка две шест седем), с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и 
четиридесет) кв. м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със 
Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 
35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 
35167.505.9137. 
Начална тръжна цена:  400 400 (четиристотин хиляди и четиристотин) лв. без ДДС, 
като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга. 
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет 
нула пет точка шест пет), с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. 
м, по кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-
88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к 6100; Трайно предназначение 
на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 
комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717. 
Начална тръжна цена:  125 020 (сто двадесет и пет хиляди и двадесет) лв. без ДДС, 
като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга. 
 
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични 
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и 
фактически действия във връзка с продажбата им. 
 
 
ТОЧКА 28 (Двадесет и осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_347/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по 
реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с 
идентификатор 83106.501.980, с. Шейново и УПИ VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно 
с построените в него сгради, с адрес - кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък.  Допълва се 
състава на Комисията - Юзеир Кенан. 
Председателстващият даде думата за мнения и предложения, като преди това каза, че 
постоянните комисии са подкрепили доклада. Нямаше заявки 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 
връзка с чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба 
за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 77 
от 01.10.2019 г.) и Решение № 522/27.07.2017 г. и Решение № 718/19.03.2018г. на ОбС – 
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Казанлък за откриване на процедури за приватизация, Общинският съвет гласува 
поименно и със 'за' - 26, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 2, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: Против 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: Против 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

прие  
 

РЕШЕНИЕ 
№ 131 

 
I. Утвърждава анализите на правното състояние и информационните меморандуми на 
следните общински нежилищни имоти: 
1. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980 (осем три едно нула шест точка пет 
нула едно точка девет осем нула) с обща площ 1243 (хиляда двеста четиридесет и три) 
кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Ген. Мирски“, с. Шейново, общ. Казанлък; 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 83106.501.1229, 83106.501.981, 83106.501.1228, 
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83106.501.979. По ПУП на с. Шейново, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. 
представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 70, с. Шейново. 
 
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147 (седем за сто четиридесет и седем) с обща 
площ 154 (сто петдесет и четири) кв.м, с. Ръжена по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№ 600/20.07.2005 г. на кмета на община Казанлък, Кадастрален план, одобрен със 
Заповед № 300-4-65/2002 г., ведно с построените върху него: Сграда „Работилница 
казани (ракиджийна)“ със застроена площ 50 (петдесет) кв.м, на един етаж, конструкция 
– масивна; навес, три оградни стени, застроена площ 21,50 (двадесет и един 0,50) кв.м; 
навес, три оградни стени, застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м. При граници: север 
– УПИ I-379, изток, юг – УПИ II-147, запад-улица. 
 
ІІ. Утвърждава пазарните оценки от м. март 2020 г. на имотите по т. I, съгласно които 
пазарните цени са определени в размер, както следва:  

1. За Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980 с обща площ 1243 кв.м., адрес: 
ул. „Ген. Мирски“, с. Шейново, общ. Казанлък, определена в размер на 9300 
(девет хиляди и триста) лв. 

2. За Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147 с обща площ 154 кв.м, с. Ръжена, 
определена в размер на 12 690 (дванадесет хиляди шестстотин и деветдесет) лв. 

ІІІ. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински 
нежилищни имоти, както следва: 
- Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980 (осем три едно нула шест точка пет 
нула едно точка девет осем нула) с обща площ 1243 (хиляда двеста четиридесет и три) 
кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Ген. Мирски“, с. Шейново, общ. Казанлък; 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 м); съседи: 83106.501.1229, 83106.501.981, 83106.501.1228, 
83106.501.979,  
- Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147 (седем за сто четиридесет и седем) с обща 
площ 154 (сто петдесет и четири) кв.м, с. Ръжена по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№ 600/20.07.2005 г. на кмета на община Казанлък, Кадастрален план, одобрен със 
Заповед № 300-4-65/2002 г., ведно с построените върху него: Сграда „Работилница 
казани (ракиджийна)“ със застроена площ 50 (петдесет) кв.м, на един етаж, конструкция 
– масивна; навес, три оградни стени, застроена площ 21,50 (двадесет и един 0,50) кв.м; 
навес, три оградни стени, застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м. При граници: север 
– УПИ I-379, изток, юг – УПИ II-147, запад-улица. 
При следните условия: 
1. Начална тръжна цена: 

№ Обект 

Начална 
тръжна 

цена, лв. 
без ДДС 

1 Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с.Шейново 9 300    
2 Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147, с. Ръжена 12 690    
 
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева 
до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора 
към тръжната документация. 
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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 – ст. 21 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. Търговете да се проведат на двадесет и първия ден от датата на обнародване на 
решението в “Държавен вестник” от 12:00 часа и 12:30 часа в ст. 21А  на Община 
Казанлък. 
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване 
на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на тридесет и петия ден от 
датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия. 
 
ІV. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. ІІI, ведно с 
информационен меморандум като част от тях. 
 
V. За провеждане на търговете по т. ІІI, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет 
Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 

 Даниела Колева – н-к отдел ИУС 
 Татяна Станева – гл. експерт ИУС 
 Олга Тенева Шикова – гл. експерт ИУС  
 Юзеир Кенан – общински съветник 

  Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт 
 Таня Василева Бъчварова -  ст .експерт ИУС 
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В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – 
член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна 
цена за търга по т. ІІI, 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 търговете по т. ІІI, както и сключване на договори за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 
от 25.09.2003 г., с последни изм. и доп. ДВ бр. 77 от 01.10.2019 г.) 
 
 
ТОЧКА 29 (Двадесет и девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_352/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на 
концесионер на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 
в землището на с. Шейново с месечно концесионно плащане в размер на 65 лв. 
Председателстващия съобщи за становището на юриста и постоянните комисии, като 
даде думата за мнения и предложения. Не постъпиха такива и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4 от ПЗР на ЗК, чл.59, ал. 1, ал.2, предл. 2, ал. 
4 и чл. 63, ал. 2 от ЗК (отм.) във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал.1 и ал.2 от ППЗК (отм.), 
Решение №1422/24.09.2015г.  и Решение № 1166/26.09.2019 г. на Общински съвет – 
Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 
'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: 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. Моника Божидарова Динева: За 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
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24. Станчо Георгиев Леков: За 
25. Стефан Пенков Стефанов: За 
26. Теодора Ганчева Иванова : За 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 132 
 
I. 1.Определя ИВАН КУТЕВ, ЕГН хххххххххх, живущ в гр. Казанлък, за концесионер на 
поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м. с идентификатор: 83106.1.147 обект: 
„Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията: Територия, заета от 
води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, находящ се в землището на с. Шейново с ЕКАТТЕ 83106 при граници на 
имота: север: имот № 83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163; 83106.1.58; 
83106.1.125; 83106.1.59; 83106.1.48; 83106.1.47; 83106.1.144; 83106.1.23; 83106.1.24; 
83106.1.146; изток: имот № 83106.1.146; юг: имот № 83106.1.148; запад: имот № 
83106.1.148; 83106.1.62; 83106.1.162; 83106.1.163, за който е съставен АОС № 
100/18.02.2011 г. и поземлен имот с идентификатор 83106.1.148, находящ се в землището 
на с. Шейново, община Казанлък, ЕКАТТЕ 83106, с площ 10,953 дка, при граници на 
имота:83106.1.136, 83106.1.170, 83106.1.171, 83106.1.146, 83106.147,83106.1.62, 
83106.1.61, 83106.1.60, 83106.1.162, 83106.1.131, 83106.1.106, 83106.1.166, 83106.1.132, 
83106.1.167 и 83106.1.135, за който е съставен АОС № 263/01.10.2014 г., след проведена 
процедура за предоставяне на концесия, като участник класиран на второ място. В 
съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията 
на концесията и задълженията на концесионера, както следва: 
1.1. Размер на дължимото месечно концесионно плащане, съгласно предложения от 
ИВАН КУТЕВ, ЕГН хххххххххх, е в размер на 65,00 лв. /шестдесет и пет/. 
1.2.Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след 
края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на 
цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния 
статистически институт през изминалия период, с оглед на очаквания по- бавен ръст на 
цените на основната произвеждана в обекта продукция спрямо цените на труда и другите 
основни елементи на производствените разходи. 
1.3. Стойността  на инвестициите за изграждане на сгради, спомагателни постройки, 
технологични и инфраструктурни съоръжения (в т.ч. пътища, площадки, зелени площи, 
трайни насаждения), подобряващи условията за експлоатация и поддържане на язовира 
и условията и възможностите за организиране на туристически, почивни и спортни 
дейности и мероприятия съгласно предложения от ИВАН КУТЕВ, ЕГН хххххххххх е в  
размерна 8,000 лв. /Осем хиляди лв./. 
1.4. Срокът на концесията е 25 години. 
II. Упълномощава Кмета на община Казанлък: 
1. Да покани Иван Кутев за провеждане на преговори за подобряване на предложената 
от него оферта при спазване на следните условия: при упражняване правата по 
концесията, обявеният за концесионер се задължава  да спазва всички изисквания 
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относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, 
защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и 
опазването на обществения ред, съгласно наредбите на ОбС-Казанлък и действащото 
законодателство, да изпълнява изцяло задълженията на собственика по експлоатацията 
в т.ч. поддръжка, ремонт и реконструкция и ползването на язовира, хидротехническите 
и инфраструктурните съоръжения, регламентирани в Наредба №13/29.01.2004 г. за 
условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и 
съоръженията към тях и да съобразява дейността си с действащото законодателство, да 
изпълнява следните ежегодни мероприятия:  

- При наличие на коловози по короната на стената да извършва насипване на 
същите; 

- Поддържане на съществуващата кота на преливния ръб; 
- Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател; 
- Почистване от дървета и храсти на сухия и мокрия откос и на каналите след крана 

на основния изпускател и преливника; 
2. Условията по т.1 да бъдат включени като задължителни в концесионния договор. 
3. В случай на постигане на споразумение между двете страни по подобряване на 
офертата да сключи концесионния договор с Иван Кутев, ЕГН: хххххххххх адрес гр. 
Казанлък, в едномесечен срок от влизането в сила на решението в съответствие с чл. 62 
от Закона за концесиите (отм.). 
4. Ако лицето, определено за концесионер не поеме всички условия по т.1 от Раздел III, 
да не се сключва договора за концесия. 
5. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с 
изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му. 
6. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор. 
7. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 
1422/24.09.2015 г. на Общински съвет Казанлък и подадената от Иван Кутев оферта за 
участие в откритата процедура. 
8. Концесионният договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 
  
 
ТОЧКА 30 (Тридесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_300/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 250 лв., за учредяване право на 
строеж в полза на Жужа Колева за построяване на навес, с предназначение "гараж" в 
УПИ III-619, с. Овощник, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-356/17.03.2020 г. 
от Вносителя с приложено копие на Решение №298 на Казанлъшки районен съд, 
съгласно становище на юриста на ОбС.  
Председателстващият съобщи, че юриста е имал искане за внасяне на допълнителен 
документ, което е изпълнено с допълнително внесено писмо от вносителя. Даде думата 
за изказвания. Не постъпиха заявки в системата и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от Закона за местно управление и местна администрация 
(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 38 ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с  чл. 52 от Наредба 
№ 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-
Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 
'въздържали се' - 0, така: 
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1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Теодора Ганчева Иванова : За 
28. Цветан Тенев Шиков: За 
29. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
30. Юзеир Али Кенан: За 
31. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 133 
 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/2019 г. на 
Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 
 

АОС Име, 
фамилия/ 

фирма 

Приход(лв.) Предназначение Описание на имота 

3797/2019 
г. 

Жужа Колева 250,00 Допълнително 
право на строеж 

Навес за гараж със ЗП 
30 кв. м в УПИ III-619 

кв. 48  
село Овощник 
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2. Определя пазарна цена от 250,00 (двеста и петдесет)лева за учредяване на 
допълнително, възмездно право на строеж в полза на Жужа Георгиева Колева с ЕГН 
хххххххххх, за построяване, съобразно одобрен проект, на навес, с предназначение 
„Гараж“ със застроена площ 30,00 (тридесет) кв.м върху югоизточната част на 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - 619 (трети за шест едно девет) с обща площ от 
760 кв. м в кв. 48 (четиридесет и осми) по ПУП на село Овощник, община Казанлък, 
област Стара Загора, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 година, при граници: УПИ 
II-618, канал, УПИ IV-673,674, улица. 
 
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на правото на 
строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски  
по сделката са за сметка на заявителя – Жужа Колева. 
  
 
ТОЧКА 31 (Тридесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_287/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7750 лв., без ДДС за продажба 
на земя с площ от 558 кв.м., находяща се в с. Енина, ул. "Шипченски проход" № 1. 
Председателстващият даде думата за изказване, като преди това съобщи, че комисиите 
са подкрепили проекта за решение. Нямаше желаещи и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно 
и със 'за' - 29, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 1, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: Въздържал се 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: Против 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Пламен Станимиров Караджов: Против 
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23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : За 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 134 
 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-
Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 

АОС Име, фамилия  Приход (лв.) Предназначение Описание на 
имота 

№ 3809 от 
27.12.2019 г. 

Коста Костов 7 750,00 Отстъпено право 
на строеж 

ПИ с 
идентификатор 
27499.501.2015, с. 
Енина 

 
2. Определя пазарна цена в размер на 7 750,00 (седем хиляди седемстотин и петдесет) 
лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 558 (петстотин петдесет и осем) кв. м, 
представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2015 (две седем четири 
девет девет точка пет нула едно точка две нула едно пет) по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД 
на АГКК; адрес: с. Енина, п. к. 6142, ул. „Шипченски проход“ №1; граници: Поземлени 
имоти с идентификатори – 27499.501.1363; 27199.501.3032; 27499.501.2018; 
27499.501.1367; 27499.501.1366 и 27499.501.1364; Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). По 
ПУП, одобрен със Заповед № 864/1970 г., за имота е отреден Урегулиран поземлен имот 
(УПИ) IV (четвърти) в кв. 5 (пети) на с. Енина, при граници: север – УПИ XI, изток – 
УПИ V, юг – улица и запад - УПИ III и УПИ II. 
 
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота 
по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и 
вписване на договора са за негова сметка. 
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ТОЧКА 32 (Тридесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_341/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на 
безстопанствени кучета, съгласно Решение № 136/14.03.2019 г. на Министерски съвет. 
Председателстващият съобщи за становището на юриста, а именно да се допълни 
правното основание и да бъде редактиран проекта за решение, като вносителят прие 
корекциите и не се поставиха на гласуване. Нямаше желаещи за изказвания и се премина 
към гласуване на материала. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 40, ал.3 и ал. 4 от Закона за 
защита на животните, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 34, 'против' - 
0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Христов Колев: За 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: За 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Пламен Станимиров Караджов: За 
24. Радиана Стефанова Стефанова: За 
25. Ридван Байрям Иляз : За 
26. Роман Алексеев Желев: За 
27. Станчо Георгиев Леков: За 
28. Стефан Пенков Стефанов: За 
29. Стоян Асенов Петров: За 
30. Теодора Ганчева Иванова : За 
31. Цветан Тенев Шиков: За 
32. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
33. Юзеир Али Кенан: За 
34. Янко Тонев Запрянов: За 
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прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 135 
 

1. Приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Казанлък.     
 
2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да организира изпълнението на програмата и 
ежегодно до 1-ви март да внася Отчет за нейното изпълнение до изпълнителния 
директор на Българската агенция по безопасност на храните. 
 
 
ТОЧКА 33 (Тридесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_340/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на План за защита при бедствия на община Казанлък. 
Председателстващият съобщи, че няма забележки по материала от комисиите и даде 
думата за изказвания. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към 
гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и 
във връзка с Указанията за разработването и готовността за изпълнението на плановете 
за защита при бедствия от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски 
съвет на Република България, Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 
'въздържали се' - 0, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 136 

 
Приема План за защита при бедствия на община Казанлък.  

  
 
ТОЧКА 34 (Тридесет и четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_349/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно приемане на Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по 
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали 
в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух. 
Председателстващият даде думата за изказване, като преди това съобщи, че комисиите 
са подкрепили доклада. Нямаше желаещи и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, чл. 27, ал.3от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1 
и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 
'въздържали се' - 1, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 137 

 
Приема Отчета за 2019 г. за изпълнението на Общинската програма за управление на 
дейностите по отпадъците, и отчет за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за 
действие за подобряване на атмосферния въздух в Община Казанлък към актуализирана 
програма на атмосферния въздух в Община Казанлък. 

 
ТОЧКА  35 (Тридесет и пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_311/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за 
разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на гр. 
Казанлък. 
Председателстващият каза, че комисиите са подкрепили материала и даде думата за 
изказвания. 

Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза, че в представения 
материал в мотивите не е описано изцяло пълномощното и не е ясно какви са правата на 
упълномощеното лице, няма индивидуализация на засегнатите имоти и направи 
предложение за отлагане на този и следващите 2 материала за следващо заседание. 

Николай Златанов обясни, че относно пълномощното е направил проверка в търговския 
регистър и всичко е изрядно. Направи уточнение, че ако грешките са чисто технически, 
ще бъдат отразени в решението на база изказването. 

Госпожа Динева каза, че няма възражение, ако тези грешки бъдат отстранени, да се 
гласуват в момента тези 3 въпроса. Оттегли предложението си за отлагане на докладите 
за газоснабдяване.  

Николай Златанов каза, че при изписване на решенията ще бъдат коригирани тези 
пропуски, като госпожа Динева ги представи в писмен вид. Вносителят се съгласи с 
направените корекции и не се поставиха на гласуване. След изясняване, доклада се 
постави на 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' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 138 
 
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен 
план за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия за захранване на 
имоти през ПИ 35167.119.310 и ПИ 35167.119.658., в землището на гр. Казанлък, община 
Казанлък, област Стара Загора.  

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
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ТОЧКА 36 (Тридесет и шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_312/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение 
относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлен имот с 
идентификатор 35167.302.10, находящ се в гр. Казанлък.  
Председателстващият каза, че и към този материал ще бъдат отразени промените, които 
Моника Динева каза. Вносителят прие корекциите 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' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 139 

 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за 
газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.302.10 по КККР на град 
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на 
АГКК, положенo в поземлен имот с идентификатор 35167.302.9, пораждащи 231 кв. м. 
сервитутна площ. 
 
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
 
 
ТОЧКА 37 (Тридесет и седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_313/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на 
поземлени имоти, находящи се в с. Ръжена.  
Председателстващият съобщи, че и към този материал ще бъдат направени корекции и 
даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване на Точка № 
37. 
 
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' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 140 

 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за 
газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 63570.89.33 по КККР на село 
Ръжена, общ. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на изпълнителен 
директор на АГКК., положенo в поземлен имот с идентификатор 63570.89.17, пораждащи 8 
кв. м. сервитутна площ. 
 
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
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ТОЧКА 38 (Тридесет и осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_344/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно одобряване на проект на ПУП в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, 
кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част 
на ПРЗ и на План-схеми към ПУП. С писмо вх. № ОС-368/20.03.2020 г., Вносителят 
приема становището на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.  
Председателстващия каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, като имат 
изискване в правното основание да отпадне чл. 210 от ЗУТ. Вносителят е приел 
корекцията с допълнително внесено писмо. Златанов даде думата за изказвания. 

Цветан Тенев Шиков /МК Алтернативата на гражданите/ каза: „Уважаеми господин 
председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги, в началото на 2014 година 
общинския съвет е дал разрешение за изработване на Подробен устройствен план, План 
за застрояване, План за улична регулация, План за регулация и Схемите по техническата 
инфраструктура. След шест години, слава богу, най-сетне този план се предлага на 
нашето внимание за одобрение. В този нов квартал, в тази нова част на град Казанлък се 
обособяват 22 нови квартала и 320 урегулирани поземлени имоти, повечето, от които са 
частна собственост, но има отредени за частно ползване, за спорт, за рекреация, за 
обществени паркинги и за техническа инфраструктура. Колкото до техническа 
инфраструктура е хубаво да се каже, че в южната част на този квартал, ако някой не може 
все още да се ориентира къде се намира - той е заключена между улица Олимпиада  (тази 
е най-северната улица на град Казанлък,  която граничи с Българан и Зорница) от източна 
страна - Капитан Петко Войвода водеща за полигона на Тюлбето и от южна и западна 
страна граничи с Тюлбето. Колкото до техническата инфраструктура предвидено е в тези 
две улици в южната и в северната част да бъдат изградени както улична мрежа, така и 
велоалеи. Водоснабдяването на квартала ще бъде осъществено в три зони като първата 
зона ще бъде водоснабдена от полугравитачно водоснабдяване от водем „Висока зона“. 
Втората зона ще бъде водоснабдена отново по гравитация с отреден в отделно УПИ 
водоем и третата зона, която е доста вече по-нависоко, тъй като денивелацията между 
северната и южната част е 65м, там вече ще стане от същия водоем, който ще снабдява 
втората зона гравитачно плюс помпено водоснабдяване. Колкото до 
електроснабдяването се предвижда трите двойки електропроводи, водещи от подстанция 
„Дерелика“,  „Хидравлика“ и „Школата“ да бъде ликвидирана тяхната въздушна част над 
този нов квартал и същност да бъдат изпълнени подземно. Единственият съществуващ 
мачтов трафопост в момента е крайно недостатъчен за реализацията по този нов квартал, 
така че ще бъдат изградени още три нови такива трафопоста. Бях свидетел през Мандата 
1991-1995 година, когато отново един такъв нов квартал се появи в Казанлък – квартала 
южно от художествената гимназия, там където е всъщност ресторанта и пицарията 
„Терес“. За около 20 и 25 години той вече е изцяло реализиран, да се надяваме, че в 
следващите години ще бъде реализиран и този нов квартал, затова горещо ви призовавам 
да гласувате за одобряването на този нов подробен устройствен план.“ 

Нямаше заявки за изказвания и председателстващият даде ход на гласуването. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16 и чл. 108, ал.2 
от ЗУТ, Общинският съвет гласува и със 'за' - 34, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, 
прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 141 
 
Одобрява Подробен устройствен план в местност „Старите лозя“ в регулационните 
граници град Казанлък,  кадастрален район  503 – план за улична регулация, план за 
регулация, план за застрояване /графична и текстова част на ПРЗ и на план-схеми към 
ПУП/: 
1. Отреждане на улична регулация (ПР) в границите между  ул. “Олимпиада“, ул. “Петко 
Войвода“, хотел и ресторант „Зорница“ и лесопарк „Тюлбето“; План за регулация с 
отреждане на квартали: 466, 467, 468, 469,  470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 
481, 482, 483, 484, 485, 486,   488, 489 и на урегулирани  поземлени имоти в тях, след 
отреждане на улична регулация; 
2. План за застрояване в съответствие с ОУП  при следните показатели за застрояване: до 
три етажа , до 7м височина, до 50% плътност на застрояване, до 1.0 коефициент на 
интензивност и 40% площ на озеленяване; 
3. План - схеми за електроснабдяване и ВиК комуникации в съответствие с т.1  
 
 
 
ТОЧКА 39 (Тридесет и девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_305/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък. 
Председателстващият каза, че комисиите са подкрепили проекта за решение и даде 
думата за изказвания. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към 
гласуване на доклада. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува поименно 
и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Христов Колев: За 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
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19. Моника Божидарова Динева: За 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Ридван Байрям Иляз : За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Станчо Георгиев Леков: За 
27. Стефан Пенков Стефанов: За 
28. Стоян Асенов Петров: За 
29. Теодора Ганчева Иванова : За 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
31. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
32. Юзеир Али Кенан: За 
33. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 142 

 
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2020 г., Подпараграф 42-14 „Помощи по 
решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на: 

1. Иван Иванов от с. Долно Изворово – 400 лв. 
2. Жана Михайлова от гр. Казанлък – 400 лв. 

 
 
ТОЧКА 40 (Четиридесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_326/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на 
УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен имот с 
идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. 
Николай Златанов даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че 
постоянните комисии са подкрепили проекта за решение. Нямаше желаещи и се премина 
към гласуване. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от 
Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
ОБС-Казанлък,  във връзка с §22, ал. 1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ, Общинският съвет 
гласува поименно и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
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5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Галин Иванов Иванов: За 
7. Георги Иванов Пенчев : За 
8. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Христов Колев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Ридван Байрям Иляз : За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: За 
28. Теодора Ганчева Иванова : За 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 143 

 
1. Дава своето съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община 
Казанлък, да приеме дарение от Красимир Василев, с ЕГН: хххххххххх, представляващо: 
правото на собственост върху незастроена земя с площ от 18 кв. м, представляваща 
поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3208 по КККР на село Енина, 
одобрена със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, при съседи: 
27499.501.845, 27499.501.3207, 27499.501.3014 и 27499.501.3015, получен при доброволно 
прилагане на ПУП-ПР за УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, одобрен със Заповед № 
864/1970 г. Даряваната реална част с площ от 18 кв. м, е с данъчна оценка в размер на 
80,90 лв. по Удостоверение за ДО №7404051673/05.03.2020г. на дирекция МП при 
Община Казанлък; 

 
2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на 
поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка 
на Община Казанлък. 
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ТОЧКА 41 (Четиридесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_306/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План за 
застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП "Нива", местност 
"Старите лозя", с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна 
предназначението на имота в "За вилно строителство".  
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите и даде думата за 
разискване. Нямаше заявки и се премина към гласуване на Точка № 41. 
 
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' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 144 

 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 – с НТП  “Нива”, местност 
„Старите лозя“, с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-
88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна 
предназначението на имота в „За вилно строителство“. 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя. 

 
 
 
  
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:43 часа. 

За протокола от началото до края,  

 
 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 
(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ) 

 

Общински съвет – Казанлък,  
Протокол № 7/23.03.2020 г. 

Стр. 79 от 79 
 

 


	ЗАСЕДАНИЕ № 7 Проведено на 23.03.2020 г.
	Проверката на кворума показа присъствие на 31 общински съветници. Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени. От заседанието заявления за отсъствие са подадени от Деко Григоров и Иван Гитев.
	ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ДНЕВЕН РЕД
	1. ОС_354/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно Приложения № 2, № 3, №9 и № 13.
	ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ОС_348/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани на община Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-367/20.03.2...
	Председателстващият съобщи за направените становища и предложения от постоянните комисии, с които вносителят се е съгласил. Даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към гласуване на Точка № 2.
	Точка 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ОС_325/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска Стратег...
	Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към поименно гласуване на материала.
	ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ОС_362/19.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС.
	Председателстващият изложи мотивите за избора на зам.-председател и даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване на проекта за решение.
	ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 17 (Седемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 18 (Осемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 21 (Двадесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 23 (Двадесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 28 (Двадесет и осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 30 (Тридесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 31 (Тридесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 32 (Тридесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 33 (Тридесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 34 (Тридесет и четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА  35 (Тридесет и пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 38 (Тридесет и осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
	ТОЧКА 41 (Четиридесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



