
Общински съвет – Казанлък 
  Протокол № 8 

ЗАСЕДАНИЕ 
№ 8 

Проведено на 15.04.2020 г. 

Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет – Казанлък; 
Радиана Стефанова Стефанова – зам.-председател на Общински съвет – Казанлък. 

Днес, 15.04.2020 г. от 09:36 часа в залата на ОбС „Инфра“, се проведе закрито 
заседание на Общински съвет – Казанлък.  
От 37 общински съветници на заседанието присъстваха 37. 

Проверката на кворума показа присъствие на 35 общински съветници. 
 
Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени. 

ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ОС_000/10.04.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за Заседание № 8  

Не постъпиха заявки за изказване и председателстващият постави на гласуване следното 
предложение: 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' - 37, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
предложението. 
 
Постави се на гласуване проекта за дневен ред. 
 
Общинският съвет гласува и със 'за' - 37, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. ОС_398/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното 
извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за 
обезпечаването им. 1. С вх. № ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед № 
217/07.04.2020 г. от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо 
Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. 2. С писмо вх. № ОС-406/10.04.2020 г., вносителят 
прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. 3. С писмо вх. № ОС-
409/14.04.2020 г., вносителят допълва и редактира т. I и т. VI от проекта за решение. 
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2. ОС_401/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество 
между Община Казанлък и "АПИ"- гр. София за изпълнение на проект "Основен ремонт 
на надлез Катекс". 
 
3. ОС_396/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда 
за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. С писмо 
вх. № ОС-408/13.04.2020 г., вносителят прилага коригиран вариант на Наредба № 34, в 
частта на проекта за решение (по становище на юриста на ОбС), както и становище 
относно предложения на ПК по образование.  
 
4. ОС_389/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за 
дървесина от общински горски територии за 2020 година. 
 
5. ОС_400/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 
и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка". Одобряване на 
Заданието. 
 
6. ОС_404/09.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три 
години на столове за ученическо хранене в ОУ "Чудомир", ОУ "Кулата" и ОУ "Мати 
Болгария", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска 
собственост. 
 
7. ОС_390/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината 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 за продажба на 4 броя 
гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" № 27, общ. Казанлък. 
 
8. ОС_392/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска 
собственост, за продажба на земя с площ 454 кв.м., УПИ XXXIX-643, кв. 72, с. 
Копринка  в размер на 3230 лв. без ДДС. 
 
9. ОС_394/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760, с площ 510 
кв.м., находящи се в кв. 2, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер 
на 20 900 лв. без ДДС. 
 
10. ОС_395/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.539 и 
35167.501.540, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени. 
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11. ОС_391/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска 
собственост, за продажба на земя с площ 870 кв.м., УПИ III-307, кв. 30, гр. Шипка  в 
размер на 10 900 лв. без ДДС на Богдан Киров. 
 
12. ОС_378/27.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, 
общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв.м, 
за сумата от 400,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък и Проектен имот с 
идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв.м, за сумата от 1 600,00 лв. без ДДС по КККР 
на гр. Казанлък. 
 
13. ОС_393/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - "Микроязовир 
Бончово кладенче-юг" за срок от 20 години на фирма "Вертекс" ЕООД. 
 
14. ОС_382/30.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект 
за ПУП – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата 
инфраструктура за новообразувани Поземлени имоти (от ПИ с идентификатор 
27499.19.19) с проектни идентификатори както следва: ПИ с идентификатор 27499.19.33, 
с площ от  0,502 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.34, с площ от  0,491 дка, ПИ с 
идентификатор 27499.19.35, с площ от  0,530 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.36, с 
площ от  0,531 дка – с НТП "Ниско застрояване (до 10 м)", местност "Каделкова чешма" 
по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно 
ползване на имота в "За жилищни нужди"; 2. Одобряване на Заданието, съставено от 
Възложителя. 
С писмо вх. № ОС-402/09.04.2020 г. вносителят, прави корекции в мотивите, в проекта 
за решение на доклада и в приложеното към преписката заявление - по становище на 
юриста на ОбС.  
 
15. ОС_388/01.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлен имот с номер 
70.19 - вид територия "земеделска", местност "Мочурето", с. Кънчево, общ. Казанлък, с 
цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство". 
 
16. ОС_399/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен 
имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия "земеделска", местност "Светица", 
гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в "За вилно строителство". 
Одобряване на Заданието. 
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ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
По тази точка от дневния ред, Пламен Стайков обяви конфликт на интереси и не 
участва в дебата и гласуването.  
ОС_398/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното 
извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за 
обезпечаването им. 
1. С вх. № ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед № 217/07.04.2020 г. от 
д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. 
Казанлък. 
2. С писмо вх. № ОС-406/10.04.2020 г., вносителят прави корекции в мотивите и в 
проекта за решение на доклада.  
3. С писмо вх. № ОС-409/14.04.2020 г., вносителят допълва и редактира т. I и т. VI от 
проекта за решение. 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста на 
ОбС е направил допълнение в правната квалификация. Даде думата за изказвания. 

Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми 
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги общински 
съветници, групата на БСП заставаме този път зад предложените антикризисни мерки на 
госпожа Стоянова. Подкрепяме и мисля, че наистина в тази криза трябва да бъдем 
единни. Входирахме нашите предложения, които на заседание на комисията по бюджет 
и финанси аз направих достояние на някой от колегите. Мисля, че можем да дебатираме, 
защото предложенията не ощетяват чак толкова бюджета, засягат по-скоро приходната 
част и има резерв, в които ще се получат, а именно за освобождаване на засегнатите лица 
от безработицата да ги освободим от такси за детските градини. Мисля, че за времето 
когато има извънредно положение засега ще е два месеца, не дай си боже да е повече, ще 
има ресурс освободен от спестената храна и режийни разходи и мисля, че в този период 
на следващия месец наистина може да се постараем, защото отговорността която носим 
в момента е да направим малко по-леко положението на хората, които ще останат. Не 
всички сме на мнение и сме убедени в това, което ни очаква, но до един месец мисля, че 
ще се убедим, че влизаме в една сериозна икономическа депресия, освен пандемията, 
която ни затваря, така че наистина призоваваме всички колеги да се обединим в едни 
даже и вие да предложите все още мерки, които могат да се измислят за нашите 
граждани. Благодаря Ви!“ 

Не постъпиха други желаещи за изказвания и се премина към гласуване на Точка № 1. 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.7, т. 8,  т.10 и т. 23, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 6 б от 
ЗМДВИП, чл. 124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси, чл. 3, т. 7, чл. 5, т. 3, чл. 13, 
ал. 1, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2, чл. 
35, чл. 37, ал. 1, т. 3  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, 
изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския 
дълг, § 1а, т. 4 от ПЗР на Закона за нормативните актове, § 133, ал. 10, т. 1 от Закона за 
водите, чл. 73 и чл. 74 във вр. с чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс, 
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 36, '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. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: За 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Калин Петров Божков: За 
18. Красимира Белчева Харизанова: За 
19. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
20. Мария Цонева Цонева : За 
21. Моника Божидарова Динева: За 
22. Николай Златанов Димитров: За 
23. Николай Митков Факиров: За 
24. Пламен Станимиров Караджов: За 
25. Радиана Стефанова Стефанова: За 
26. Ридван Байрям Иляз : За 
27. Роман Алексеев Желев: За 
28. Румяна Стоянова Друмева: За 
29. Станчо Георгиев Леков: За 
30. Стефан Пенков Стефанов: За 
31. Стоян Асенов Петров: За 
32. Теодора Ганчева Иванова : За 
33. Цветан Тенев Шиков: За 
34. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
35. Юзеир Али Кенан: За 
36. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 145 
 
I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, 
като изменя Решение № 70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък в следните точки:  
1. По  приходите в размер  от 66 996 693 лева на 66 210 149 лева , съгласно 

Приложение №1:  
1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 27 979 972 лева на 27 193 428 лева, 
в т.ч.: 
1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 18 069 399  
лева на 17 282 855 лева, в т.ч.: 
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12.1.1 Данъчни приходи в размер от 5 432 500 лева на 5 420 500 лева; 
1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 11 859 815 лева на 11 771 815 лева. 
1.2.1.3. Помощи и дарения от страната  в размер от 777 084 лева на 90 540 лева.  
2. По разходите в размер от 66 996 693  лева на 66 210 149 лева, както следва: 
2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 27 979 972 лева на 27 193 428 
лева, в т.ч.: 
2.2.1. За местни дейности в размер от 25 373 949 лева на 25 336 489 лева, разпределени 
по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4  
2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от 
изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 606 023 
лева на 1 856 939 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно 
Приложение №5. 
9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2020 година в размер от 
7 850 935 лева на 8 850 935 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 
31.12.2020 година (чл. 39 от ЗПФ) -  от 7 850 935  лева на 8 850 935 лева, в т.ч: 
- за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите 
на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 лева  
- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на 
финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 921 935 лева  
- за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 4 379 000 лева; 
- за оборотни средства (овърдрафт) от Общинска банка АД, при временен недостиг, 
необходими за разплащания свързани  дейността на Община Казанлък -  1 000 000 лева. 
13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер на 
от 9 352 414 лева на 8 700 670 лева, съгласно Приложение №13. 
15. Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за 
разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за 
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа 
инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на 
социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15. 
16. Изменя Календар (културен, туристически и международен) на Община 
Казанлък за 2020 година и средства в размер от 230 000 лева  на 172 000 лева за 
реализирането му, съгласно   Приложение №16. 
21. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура 
и туризъм“, съгласно Приложение №22. 
35. Изменя помощи по решение на Общинския съвет в размер от 15 000 лева на 45 000 
лева, като добавя към точката поредно тире: 

 Еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лв. за лица от 
следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които 
сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от Дирекция „Социално 
подпомагане“ и парично обезщетение за безработица от НОИ, съгласно приложено 
процедура към доклада.  
46. Утвърждава средства в размер до 20 645 лева за осигуряване на дотация на 
транспортната услуга на Община Казанлък за месец март 2020 г., във връзка с въведените 
антикризисни мерки, отразени в Приложение № 4. 
47. Общински съвет – Казанлък упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи 
споразумение с превозвачите по договора за обществен транспорт за стойността на 
дотацията. 
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II. Освобождава от наемни вноски и тротоарни такси от 01.04.2020 г. наематели на 
общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения 
/кафеавтомати/, тротоарно право, спортни клубове, клубове за занимания с деца, 
обществени бани, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното 
положение, срещу предоставяне на декларация и служебна проверка от Общинска 
администрация.  
 
III. В Наредба № 26 на ОбС-Казанлък за „Определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък“ създава §29 в 
„Преходни и заключителни разпоредби“ с текст „За 2020 година дължимата Такса 
битови отпадъци се заплаща с 5% отстъпка до 30.06.2020 г. при условие, че същата се 
плати в пълен размер.” 
IV. За срока за въведено с Решение от 13.03.2020 г. на НС извънредно положение 
дължимия патентен данък да се определи пропорционално за всички задължени лица, 
преустановили дейността си в следствие на мерките, въз основа на подадена декларация 
и извършена проверка от Дирекция „Местни приходи“.  
 
V. Годишната такса за водовземане от минерални води да се преизчисли,  като се 
намали пропорционално за времето на извънредно положение, въведено с Решение от 
13.03.2020г. на НС. Намалението да се приложи за всички ползватели, получили 
разрешения за водовземане при условие, че са преустановили дейността си във връзка с 
изпълнение на мерките и ограниченията от въведеното извънредно положение. За целите 
всички ползватели следва да представят декларация, че са прекратили търговска дейност 
на обекта, за който е издадено разрешението. 
 
VI. 1. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за оборотен кредит 
(овърдрафт) с Обслужващата банка – Общинска банка АД, във връзка с намаление на 
приходите от въведеното извънредно положение причинено от COVID-19. С договора за 
кредит да поеме краткосрочен общински дълг с цел неотложни разходи за 
предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорните обстоятелства на 
Общината и нейните разпоредители с бюджет, при следните основни параметри на 
кредита: 
• Максимален размер на дълга – 1 000 000,00 лв. /един милион лева/; 
• Валута на дълга – лева; 
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
• Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване. 
• Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. 
• Лихвен процент – фиксиран лихвен процент – до 1,75; 
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика 

на „Общинска банка“ АД; 
• Такса ангажимент – 0,5% (годишно) върху неусвоената част.  
• Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог по реда на Закона за 

особените залози върху настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в 
лева 7304 на Община Казанлък – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в 
която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Казанлък, и по 
която постъпват настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени 
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приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1, буква  „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и Обща 
изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1 т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за 
кредит, да го входира за разглеждане в Общинска банка АД. Да подпише договора за 
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. VI.1. 
 
VII. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел защита на особено 
важни обществени интереси за адресатите на предложените мерки. Мерките посочени в 
настоящото решение са свързани с облекчаване на тежестта от последиците от 
въведеното в страната извънредно положение, което представлява тежка извънредна 
ситуация, свързана с общественото здраве. Последиците от несвоевременното прилагане 
на предвидените мерки ще бъдат причиняване на вреди за много граждани и организации 
на територията на община Казанлък. 
 
 
ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_401/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество 
между Община Казанлък и "АПИ"- гр. София за изпълнение на проект "Основен ремонт 
на надлез Катекс". 
Председателстващият каза, че комисиите са подкрепили проекта за решение и даде 
думата за мнения и предложения. Не постъпиха такива и се премина към гласуване на 
проекта за решение. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет гласува и със 'за' - 37, 
'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие  
 

РЕШЕНИЕ 
№ 146 

 
1. Дава съгласие за удължаване на срока на Споразумение за сътрудничество, сключено 
между община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София за изпълнение на 
проект „Основен ремонт на надлез „КАТЕКС“ на бул. „Розова долина“ в гр. Казанлък, 
със срок от една година при първоначално одобрените с Решение №1015/28.03.2019 год. 
на Общински съвет Казанлък условия. 
2. Оправомощава на Кмета на община Казанлък, да подпише Анекс към Споразумение 
за сътрудничество между община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. 
София. 
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
С допускане на предварителното изпълнение на настоящото решение се цели да се 
защитят особено важни обществени интереси. Също така от забавата на изпълнението на 
акта биха настъпили значителни вреди за общината. С оглед изтичане на срока на 
споразумението 15.04.2020 год. безспорно е налице необходимост от допускане на 
предварително изпълнение на Решението. В случай, че не бъде подписан анекс за 
удължаване, община Казанлък ще загуби 50% от средствата за финансиране на проекта. 
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ТОЧКА 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_396/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда 
за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. С писмо 
вх. № ОС-408/13.04.2020 г., вносителят прилага коригиран вариант на Наредба № 34, в 
частта на проекта за решение (по становище на юриста на ОбС), както и становище 
относно предложения на ПК по образование.  
Председателстващият запозна съветниците със становищата на комисиите, юриста на 
ОбС и с направените предложения от Комисията по образование, младежки дейности и 
спорт, като ги изчете. Обясни, че вносителят е входирал допълнително писмо, с което 
приема част от направените предложения. Останалите предложения ще бъдат поставени 
на гласуване, ако комисията все още ги поддържа. Даде думата на Теодора Иванова. 

Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин 
председател, уважаема госпожо кмет, колеги общински съветници, първо ще изразя 
личното си и неудовлетворение от факта, че въпросната наредба и промените, които ще 
гледаме и гласуваме днес не беше обсъдена със спортните клубове, въпреки че при 
общественото обсъждане на наредбата за предоставяне на спортни обекти имахме 
уверението на ресорния заместник-кмет, че това ще бъде сторено. Тук отварям една 
скоба, че общественото обсъждане на Наредба №34 беше преди обявяването на 
извънредното положение и можеше спортните клубове да бъдат поканени, за да бъдат 
чути. По отношение на това, което приема администрацията, тук искам да задам един 
въпрос, тъй като в становището на комисията в чл. 32 ние предлагаме в ал. 1 срока да 
бъде едноседмичен, а не както ни е върнала администрацията едномесечен. Ако срокът 
е едномесечен това ще доведе до невъзможност да бъде спазен крайният срок, който сме 
поставили - 15 март в ал. 5. Затова първия ми въпрос е дали си ме предвид едноседмичен 
или едномесечен срок? В становището пак казвам, че е записано едномесечен срок.“ 

В отговор на Иванова, Галина Стоянова – кмет на общината отговори, че срокът е 
едномесечен. 

Теодора Иванова допълни: „Ами ако срокът е едномесечен това означава, че няма как до 
15-ти март, това с което се съгласява администрацията да се случи, няма как до 15-ти 
март клубовете да подпишат своите договори, защото ако до 31-ви януари клубовете 
предоставят своите документи, кмета има едномесечен срок за да формира комисията, 
което означава края на февруари оттам нататък има двуседмичен срок за разглеждане на 
документите от комисията за разпределение на комисията става 15-ти март, от там има 
срок за утвърждаване на протокол от кмета и отиваме след 15-ти март. Няма как 
технологично да се случат нещата. Затова исках да изясним първо този въпрос.“ 

Галина Стоянова в реплика към Теодора Иванова каза: „Всички срокове, които посочвате 
са преклузивни, ние никога не сме издавали заповед за разпределението на субсидиите 
след 30-ти март, така че всичко което цитирате като срокове цял февруари месец да 
образуваме комисия. Комисията се образува точно за един час със заповед на кмета и тя 
не е толкова по-различна, колкото ще бъде и тази година. Така че всички тези сроковете, 
те са преклузивни и са възможни за спазване до срока 15-ти март, който визирате. Още 
повече, че не влиза в Общинския съвет за потвърждаване, а се потвърждава с моя 
заповед.“  
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Теодора Иванова каза: „По отношение на срока на 15-ти януари за подаване на 
документи и отчитане на средствата. Тъй като предложенията са основно мои, аз ще  
кажа какво съм имала предвид, имах предвид това, че ако до 15-ти януари клубовете 
подадат своите заявления за финансиране при разглеждането на бюджета, ще има една 
по-голяма гъвкавост и ще има една по-ясна представа има ли нови клубове, които желаят 
да бъдат финансирани, има ли по-важни състезания през настоящата година, които също 
ще заслужават допълнително финансиране и ще имаме възможност при определяне на 
средствата за спорта да реагираме по някакъв начин още при разглеждането на бюджета. 
Затова срокът е предложен 15-ти януари, но след като администрацията има някакви 
съображения, че този срок няма как да бъде спазен, аз вярвам, че никой от колегите няма 
да има нищо против срока да остане 31-ви януари. Освен това в ал. 4 на чл. 32, това което 
комисията предложи е „Протокола с одобрените средства да бъде качен на сайта на 
община Казанлък“. Виждам, че администрацията не се е съгласила с това предложение 
и мотивът е, че това касае информация за трети страни, но нали мотива на комисията 
беше, че в крайна сметка касае разпределение на публичен ресурс и е нормално да има 
някаква прозрачност при действието на самата комисия за разпределение на средствата. 
Затова ще моля това наистина да бъде подложено отново на гласуване и този протокол 
да бъде качен на сайта на община Казанлък. Другото предложение - в член 15, 16 и 17 от 
наредбата основно са регламентирани местата, които трябва да отчитат спортните 
клубове като постижения и съответно точките, които те получават за всяко едно място. 
В така предложения вариант, смятам, че слагаме на една основа различните рангови 
състезания от балкански, световни, европейски и олимпийски игри, защото понякога 9-
то място на едни олимпийски игри има много по-голяма тежест от трето място на 
Балканско първенство. Такива бяха и мотивите на комисията поне чл. 17, там където са 
дадени различните видове точки, за различните рангови първенства, поне той да запази 
сегашния си вид и се радвам, че администрацията е приела това наше предложение. 
По отношение на чл. 5, там където регламентираме добавянето на нова ал. 7, ще изчета 
„Клубовете трябва да са били регистрирани и да се развивали спортно-състезателна и 
тренировъчна дейност на територията на община Казанлък минимум една календарна 
година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане“. В чл. 10 от 
досегашната наредба е записано: „Не се подпомагат новосъздадени спортни клубове за 
календарната година, в която са създадени“. В първоначалните предложения това, което 
аз предложих е чл. 10 да отпадне, защото в този вид след становището на комисията има 
известно дублиране, затова ще настоявам чл. 5 все пак да бъде подложен на гласуване, 
тъй като едно е да регистрираш един клуб на документи, друго е той да е извършвал 
спортно-състезателна тренировъчна дейност. Това е имала предвид комисията в това 
свое предложение. Не просто да е регистриран клуба, а да е извършвал някаква дейност 
предходната година. Това разбира се автоматично ще ни доведе до това чл. 10 от 
наредбата да отпадне, защото има известно дублиране както казах. Искам да се върна и 
на едно мое предложение в комисията, което не събра необходимото мнозинство и то е 
да отпадне чл. 11 от наредбата. Ще го изчета „По изключение Общински съвет може да 
взема решение за финансово подпомагане и на клубове, които не отговарят на някое от 
изискванията и разпоредбите на настоящата наредба“. Според мен този член води до. 
несправедливо отношение към спортните клубове в община Казанлък. През този член 
предимно и само и през предходния мандат и през този, знаете че на предходното 
заседание финансираме футбол в община Казанлък. Аз нямам нищо против да се заделят 
по-големи средства за футбола, даже колкото по-големи, толкова по-добре, но смятам че 
ако един клуб се възползва от това да не отговаря на някакви наредби, какво става за 
другите клубове и ще имаме ли в едно следващо заседание, ако няколко съветника се 
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обединят или един съветник вкара доклад за финансиране на спортен клуб, който не 
отговаря на условията, ще имаме ли същото волеизлеяние да подкрепим този клуб? Няма 
нищо лошо в самата наредба и аз го казах и на ресорния заместник-кмет, да има един 
член, в който да е ясно записано, че процент от субсидията за спортните клубове, както 
е в наредби на някои други общини, отива за финансиране на футбола, тогава всичко ще 
е според мен е по-правно издържано, аз не съм юрист, но наличието на този член според 
мен нещо не е добре обмислено в самата Наредба. Затова ще моля и това мое 
предложение да отпадне чл. 11 също да бъде подложено на гласуване. Тъй като сега е 
април месец и всички срокове записване в наредбата са предимно до края на месец март, 
това което предложих е в „Преходните и заключителните разпоредби“ да разпишем 
някаква процедура, в която да е ясно до кога кандидатстват през 2020 клубовете, докога 
ще се осъществи разпределението, но в самата комисия това предложение не събра 
мнозинство, тук просто обръщам внимание, няма да настоявам това да бъде подложено 
на гласуване, но все пак ако сметнете, че е удачно от това да бъде и администрацията е 
съгласна с това да бъде записано в настоящото наредба, ще се съглася.  
Преди да приключа, искам да обърна внимание на нещо, което за съжаление нямаше как 
да дебатираме и в самата комисия, има едно ново изискване - всеки един клуб да подпише 
декларация, че не събира средства за обучение в самите клубове. Нека да бъдем честни 
и откровени с нас, радвам се че няма други хора, децата на голяма част от вас посещават 
различни спортни занимания, едва ли някой го прави безвъзмездно, няма ли да доведе 
това условие до невъзможност да бъдат финансирани част от клубовете? Да всеки един 
клуб събира средства за обучение и за тренировъчна дейност, тема на друг разговор е как 
влизат в бюджетите на спортните клубове тези средства и аз мисля, че ние на един по-
късен етап ще трябва да водим този разговор и как се отчитат, но едва ли има спортен 
клуб в община Казанлък, който да не събира никакви средства за тренировъчна. 
Благодаря!“ 

Галина Стоянова каза: „Уважаеми общински съветници, искам да направя няколко 
уточнения по предложенията, които тепърва ще гласувате на госпожа Иванова. Във 
връзка с редакцията на ал.4, относно публикуването на субсидията за всеки един клуб 
поименно, тук става въпрос и за Закона за личните данни и за отношение към трети лица 
и т.н., но представете си, че всички, които получават публични средства, трябва да ги 
публикуваме в сайта на общината, вие сте част от тях, тоест редно ли е вашите заплати 
да ги публикуваме на сайта на общината всеки месец. Това според мен е много голям 
конфликт, който ще създаде и противопоставяне между самите клубове. Не считам, че 
по този начин ще създадете някаква прозрачност, а по-скоро конфликти. 
По отношение на чл. 11, според мен възможността, която дава тази наредба, която ние 
като ръководство сме наследили от предишния Общински съвет, е специално касаещи 
отделно решение за футболните клубове, е изключително демократично и много по-
прозрачно от това да има член, в който някакъв процент да се отделя за футболните 
клубове, защото вие вземате това решение всеки път. Може да дебатирате по него, може 
да изисквате отчети, може да изисквате каквито и да било критерии преди да вземете 
решение, а може и да не го вземете това решение. Що се отнася до събирането на 
средства, да всички знаете, че се събират такива средства. В наредбата условието, което 
е поставено не е за да не се събират допълнителни средства, а за да се регламентират тези 
средства и вие като общински съветници не може да искате статуквото, което е в момента 
за незаконно събиране на такива средства без отчетни към клубовете да продължава. 
Никой не казва, че не могат да събират дарения и членски внос, но всичко това трябва да 
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бъде регламентирано проблемът е, че клубовете не регламентират тези средства, не 
издават документи на вас родителите в по-голямата си част. Благодаря!“ 

Председателстващият изчете и уточни с Теодора Иванова направените предложения и 
ги подложи на гласуване. 

1. Предложение от Теодора Ганчева Иванова : В чл. 5  да се  добави нова алинея 7 с текст 
„ Да са били регистрирани и да са развивали спортно-състезателна и тренировъчна 
дейност на територията на община Казанлък минимум една календарни година преди 
годината на кандидатстване за финансово подпомагане.“ 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 11, 'против' - 20 и 'въздържали се' - 5, не приема 
предложението. 

2. Предложение от Теодора Ганчева Иванова : В чл. 32 да се добави нова ал. 5 с текст 
„Списъкът с разпределените и одобрените предварителни суми за подпомагане на 
спортните клубове се публикува на сайта на Община Казанлък в 7-дневен срок от 
утвърждаването му.“ 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 9, 'против' - 21 и 'въздържали се' - 7, отхвърли 
предложението. 

3. Предложение от Теодора Ганчева Иванова : Да отпадне чл. 11 от Наредба №34. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 11, 'против' - 23 и 'въздържали се' - 3, не приема 
предложението. 

Премина се към гласуване на точката. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.11, ал.3 от Закон за нормативните актове 
и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 96, ал. 3 и ал. 4 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, 
Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 9, прие  
 

РЕШЕНИЕ 
№ 147 

 
1. Второ четене за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и 
реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък да 
се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене. 
 
2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за 
условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община 
Казанлък, както следва: 
§1. Създава се нов чл. 14в : ,, Приоритет е развитието на спортни клубове, работещи 
с  хора с увреждания“. 
 
§2. В Чл. 15  след думата първенства  се добавя : ,, до 8-мо място, без значение от 
възрастовата група“ и се изменя Таблица № 1: 
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Таблица № 1 
Вид първенства 
 

За всички възрастови 
групи 

Олимпийски първенства До VIII -мо място 
Световни първенства До VIII -мо място  
Европейски първенства До VIII -мо място 
Балкански първенства До VIII -мо място 

 
§3. В Чл. 16  се изменя  Таблица № 2:  
 
Таблица 2: 

Класи
ране 

Олимпийски 
първенства 

Световни 
първенства  

Европейски 
първенства 

Балкански 
първенства 

За всички 
възрастови 
групи 

За всички 
възрастови групи 

За всички 
възрастови групи 

За всички 
възрастови групи 

I 300 245 200 120 
 

II 250 215 170 100 
III 220 195 150 80 
IV 200 180 135 50 
V 180 160 110 40 
VI 160 150 100 30 
VII 140 130 80  
VIII 120 120 60  
 
§4. В Чл. 20 се правят следните изменения:   
1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”: 
2. В ал. 3 се променя Таблица № 3: 

 
Таблица № 3  

 
 
 

Класиране 

 
Колективни спортове 
за всички възрастови 
групи 

 
Хора с 
увреждания 
 

 
Индивидуални спортове за 
всички възрастови групи 

I. 55 90 68 
II. 43 70 53 
III. 41 66 50 
IV. 35 57 43 
V. 30 49 37 
VI. 26 42 32 
VII. 23 37 28 
VIII. 22 35 26 
IX.   24 
X.   23 
XI.   21 
XII.   20 
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§ 5. В Чл. 21 се правят следните изменения : 
1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”. 
2. В ал. 3 се променя Таблица № 4:  
 
Таблица № 4  
Класиране  

Колективни  спортове 
за всички възрастови 

групи 
 

 
За хора с увреждания 

 
Индивидуални 
спортове за всички 
възрастови групи 

I. 39 63 48 
II. 31 49 38 
III. 29 46 35 
IV. 25 40 31 
V.   26 
VI.   23 

 
§ 6. В Чл. 22 се правят следните изменения:  
1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”. 
2. В ал. 3 се промена Таблица № 5:  
 
Таблица № 5  
Клас
иран
е 

За всички възрастови 
групи 

За хора с увреждания Индивидуални спортове 
за всички възрастови 
групи 

I. 33 57 42 
II. 27 45 32 
III. 24 42 29 
IV. 20 36 25 
V.   21 
VI.   18 

 
§ 7. В Чл. 23 се изменя Таблица № 7:  
 
Таблица 7 
Коефициент за отдалеченост 
 
Изминати км.  в 
двете посоки 

Стойност на 
коефициента 

до 150 км 1.10 
до 250 км 1.15 
до 350 км 1.20 
над 350 км 1.25 

§ 8. В чл. 24 се изменя Таблица № 8:  
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Таблица № 8  
Брой възрастови 
групи 

Стойност на 
коефициента 

1 1.10 
2 1.20 
3 1.30 
4 1.40 
над 4  1.50 

 
§ 9. В чл. 29  се правят следните изменения:  
1. Отпадат следните текстове: 
„- Съдебно решение, ако клубът кандидатства за първи път; 
- Документ, доказващ валидно членство в лицензирана спортна федерация за съответната 
година; 
- Удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието, 
ако клубът кандидатства за първи път. 
- Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб към Община Казанлък.“ 

 
2. Добавят се следните текстове: 
„- Декларация, доказваща че клуба не прилага платени форми на обучение при 
осъществяване на своята дейност; 
,,- Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб към НАП.“ 
 
§ 10. Чл. 32 се изменя и придобива следния вид: 
(1) В едноседмичен срок от изтичане на срока по чл. 29  кметът на Община Казанлък със 
заповед назначава комисия за подбор на спортните клубове, допустими за финансиране 
по реда на тази наредба, в състава на която се включва и представител на Общински 
съвет Казанлък 
(2) В срок от 14 дни от заповедта за формиране на Комисията, същата разглежда 
постъпилите формуляри и документи, заедно с приложенията към тях и проверява 
верността на изчислените точки. За своята работа, комисията изготвя протокол , в който 
определя индивидуалния размер на средствата за финансово подпомагане на  спортните 
клубове.  
(3) В 3-дневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола и 
списък с разпределени суми по спортни клубове на кмета на Община Казанлък за 
утвърждаване и на председателя на Общински съвет – Казанлък за сведение.  
(4) В срок до 15 март на текущата година представител на ръководството на спортния 
клуб се явяват за подписване на договор с Община Казанлък. Неразделна част от 
договора е и финансовия план. 
 
§ 11. В Чл. 33 след думата „осъществява” текстът: ,,на 3 етапа до края на месец 
октомври“ се заменя с  текста: ,,поетапно до края на календарната година“. 
 
3. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда 
за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. 
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ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_389/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за 
дървесина от общински горски територии за 2020 година. 
Председателстващият каза, че комисиите са подкрепили проекта за решение, а юриста е 
направил редакция в диспозитива на решение, като вносителя прие направената 
корекция. 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 местното самоуправление и местната 
администрация, /ЗМСМА/, чл. 111, ал.4, т. 1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с чл. 4, 
ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 
територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни 
горски продукти (Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн. ДВ бр. 96 от 2011  г.), 
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 29, '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. Деко Михайлов Григоров: За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: 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. Пламен Костов Стайков : За 
20. Пламен Станимиров Караджов: За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Теодора Ганчева Иванова : За 
26. Цветан Тенев Шиков: За 
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
28. Юзеир Али Кенан: За 
29. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 148 

 
 
Одобрява минимални цени за продажба на дървесина от общински горски територии 
през 2020 г. на корен от Годишния план за 2020 г. 
  
 
 
ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_400/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 
и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка". Одобряване на 
Заданието. 
Председателстващият каза, че комисията подкрепя проекта за решение и даде думата за 
изказване. 

Цветан Тенев Шиков /МК Алтернативата на гражданите/ каза: „Уважаеми господин 
председател на общинския съвет, уважаема госпожо Стоянова, това което предлага 
общинската администрация си спомням, че го обсъждахме на едно заседание на 
общинския съвет в първия мандат на госпожа Стоянова, изнесено извън Казанлък - кога 
и как ще се осъществи реконструкцията на пътя за язовира. Предварително искам да ви 
каза, че в комисията и сега подкрепям предложението за решение за изработване на такъв 
ПУП, но госпожо Стоянова едва ли ще ви учуди това, което сега ще кажа, но е хубаво 
все пак да се чуем на микрофона на заседанието на общинския съвет, защото е важно. 
Реализацията преди одобряването на подробния устройствен план за реконструкцията на 
тоя път включва два броя имота в землището на град Казанлък, които като начин на 
трайно ползване са „пасища“, в землището на Копринка 5 броя имота начин на трайно 
ползване „пасище“, един брой имот „водно течение река“, един брой „дере“ и 12 броя 
„друг вид дървопроизводителна гора“. Всичко това е решимо, не е никакъв проблем, 
трябва да се проведе процедура по промяна на кадастралната карта, за да се изчистят 
нещата, тъй като Подробния устройствен план не може да бъде приет при наличието на 
имоти с такъв начин на трайно ползване, така че аз нямам никакви съмнения между 
другото, че тази процедура ще бъде навреме проведена. По този начин внесена за 
одобряване на подробния устройствен план и да се надяваме следващата година да няма 
такива екстремни неща, които се случват тази година с общинският бюджет, пък и с 
някакви средства отстрани да реализираме тази реконструкция на пътя в мащаб 1 към 1. 
Благодаря!“ 

Не постъпиха други желаещи за изказване 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, 
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 
0, така: 

1. Адриана Николова Тенева: За 
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. Деко Михайлов Григоров: За 
9. Добрин Цветанов Драгнев: За 
10. Емил Ивелинов Недялков: За 
11. Иван Георгиев Гитев: За 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Красимира Белчева Харизанова: За 
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
15. Мария Цонева Цонева : За 
16. Моника Божидарова Динева: За 
17. Николай Златанов Димитров: За 
18. Николай Митков Факиров: За 
19. Пламен Костов Стайков : За 
20. Пламен Станимиров Караджов: За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Ридван Байрям Иляз : За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Теодора Ганчева Иванова : За 
26. Цветан Тенев Шиков: За 
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
28. Юзеир Али Кенан: За 
29. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 149 

 
1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура – „Реконструкция на общински път SZR2070 и 
изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка“, засягащ поземлени 
имоти: 
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В землището на гр. Казанлък 

 

№ 
по 

ред
Землище № на имот Вид територия Начин на трайно 

ползване
Собственик Вид собственост

Площ на 
имота 
/кв.м./

1 гр.Казанлък 35167.21.105 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска публична 5520

2 гр.Казанлък 35167.52.235 Земеделска
За 

селскостопански,гор
ски,ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 1368

3 гр.Казанлък 35167.49.234 Земеделска
За 

селскостопански,гор
ски,ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 1088

4 гр.Казанлък 35167.48.100 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска частна 10599

5 гр.Казанлък 35167.307.83 Земеделска
За земеделски труд 
и отдих (съгласно § 
4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)

Община Казанлък Общинска частна 438

6 гр.Казанлък 35167.21.227 Земеделска
За 

селскостопански,гор
ски,ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 1481

7 гр.Казанлък 35167.21.601 Територия на 
транспорта

За местен път Община Казанлък Общинска публична 23663

8 гр.Казанлък 35167.47.226 Земеделска
За 

селскостопански,гор
ски,ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 3812

9 гр.Казанлък 35167.49.228 Земеделска
За 

селскостопански,гор
ски,ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 4253

 

В землището на с. Копринка  

Общински съвет – Казанлък,  
Протокол № 8/15.04.2020 г. 

Стр. 19 от 37 
 



 

 

№ 
по 

ред
Землище № на имот Вид територия Начин на трайно 

ползване
Собственик Вид собственост

Площ на 
имота 
/кв.м./

1 с.Копринка 38563.121.116 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 798

2 с.Копринка 38563.28.342 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска публична 598

3 с.Копринка 38563.120.488 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 1949

4 с.Копринка 38563.120.96 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 2179

5 с.Копринка 38563.120.399 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска публична 3666

6 с.Копринка 38563.157.198
Територия, заета 
от води и водни 

обекти
Водно течение река Държавата Държавна публична 336

7 с.Копринка 38563.20.339 Земеделска Дере Община Казанлък Общинска публична 23919

8 с.Копринка 38563.28.114 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 1355

9 с.Копринка 38563.28.529 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 475

10 с.Копринка 38563.28.562 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска публична 64398

11 с.Копринка 38563.28.343 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска публична 589
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12 с.Копринка 38563.28.101 Територия на 
транспорта

За местен път Община Казанлък Общинска публична 15142

13 с.Копринка 38563.28.70 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 4278

14 с.Копринка 38563.28.271 Земеделска Пасище Община Казанлък Общинска публична 1054

15 с.Копринка 38563.156.1 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 4471

16 с.Копринка 38563.157.1 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 4289

17 с.Копринка 38563.159.523 Земеделска За селкост, горски, 
ведомствен път

Община Казанлък Общинска публична 716

18 с.Копринка 38563.159.1 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 451293

19 с.Копринка 38563.155.15 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна публична 15207

20 с.Копринка 38563.155.14 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна публична 18768

21 с.Копринка 38563.155.16 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 24925

22 с.Копринка 38563.155.17 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 24925

23 с.Копринка 38563.155.18 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 24925

24 с.Копринка 38563.155.19 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 24925

25 с.Копринка 38563.155.20 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна частна 24925

26 с.Копринка 38563.155.6 Горска
Друг  вид 

дървопроизводител
на гора

Държавата Държавна публична 440572

27 с.Копринка 38563.21.1 Земеделска
Друг  вид 

недървопроизводит
елна горска площ

Община Казанлък Общинска частна 25888

28 с.Копринка 38563.159.519
Територия на 

транспорта За местен път Община Казанлък Общинска публична 12508
 

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
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ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_404/09.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три 
години на столове за ученическо хранене в ОУ "Чудомир", ОУ "Кулата" и ОУ "Мати 
Болгария", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска 
собственост. 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста е 
направил допълнение в правното основание. Даде думата за изказвания. Не постъпиха 
заявки в електронната система и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за 
общинската собственост, чл.18, ал.1, т.1, чл. 20, ал.1, чл. 80, т. 1, чл. 81, ал. 1 от Наредба 
№15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Казанлък, както и с оглед необходимостта от предоставяне на услуги в обектите 
по предназначение, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 35, '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. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: За 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
19. Мария Цонева Цонева : За 
20. Моника Божидарова Динева: За 
21. Николай Златанов Димитров: За 
22. Николай Митков Факиров: За 
23. Пламен Костов Стайков : За 
24. Пламен Станимиров Караджов: За 
25. Радиана Стефанова Стефанова: За 
26. Ридван Байрям Иляз : За 
27. Роман Алексеев Желев: За 
28. Станчо Георгиев Леков: За 
29. Стефан Пенков Стефанов: За 
30. Стоян Асенов Петров: За 
31. Теодора Ганчева Иванова : За 
32. Цветан Тенев Шиков: За 
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33. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
34. Юзеир Али Кенан: За 
35. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 150 
 
I. Отменя Решение №1159/26.09.2019 г. на Общински съвет – Казанлък. 
 
II. Прекратява откритите с Решение № 1159 взето на заседание на Общински съвет – 
Казанлък, проведено на 26.09.2019 г. , Протокол № 58 публично оповестени конкурси за 
отдаване под наем за срок от три години на Общински обект „Стол за хранене в ОУ 
„Кулата“, гр. Казанлък; Общински обект „Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. 
Казанлък и Общински обект „ Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък“. 
 
III. Открива процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок 
от три години по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС -Казанлък на следните 
общински обекти: 
1. Общински обект А: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ 
№3. Обекта е с обща площ от 70,88 кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 
кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 91,00 
лв. без ДДС. 
2. Общински обект Б: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.Св. 
Кирил и Методий“. Обекта е с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., 
коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с 
начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС. 
3. Общински обект В: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ 
№26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за 
храна с площ от  70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС.  
 
IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на 
Глава VI от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, както и да сключи договори за 
наем със спечелилите участници, с Приложение № 1 към тях „Изисквания при 
приготвянето на храната за деца от 3 до 7 години и от 7 до 19 години“. 
 
 
ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_390/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината 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 за продажба на 4 броя 
гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" № 27, общ. Казанлък. 
Председателстващият даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че 
комисиите подкрепят проекта, а юриста е направил допълнение в правната 
квалификация. Не се регистрираха съветници за изказване и се премина към гласуване. 
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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 вр. с чл. 80, т.4 от Наредба № 15 на 
ОбС - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 31, 'против' - 1 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. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: За 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
19. Мария Цонева Цонева : За 
20. Моника Божидарова Динева: Против 
21. Николай Златанов Димитров: За 
22. Николай Митков Факиров: За 
23. Пламен Костов Стайков : 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: Въздържал се 
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 

№ 151 
 
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:  
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1. Гаражна клетка №1 (едно) с обща площ 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, 
на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-
759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 
0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.49 (едно цяло четиридесет и 
девет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. 
„Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №2, север-
избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №873/03.08.2004 
г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4507/01.09.2004 г. акт 10 том 4, н.д. 2608. 
Начална тръжна цена: 5 100 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС. 
2. Гаражна клетка №3 (три) с обща площ 18.00 (осемнадесет) кв.м, на първи-партерен 
етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за 
седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 
г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.64% (нула цяло 
шестдесет и четири %), представляващи 1.15 (едно цяло и петнадесет) кв.м ид. части от 
общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. 
Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-помещение за смет, запад-гараж №2, север-избени 
помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №875/03.08.2004 г. вписан 
в Служба по вписванията с вх. №4509/01.09.2004 г. акт 12 том 4, н.д. 2610. 
Начална тръжна цена 3 950 (три хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС. 
3. Гаражна клетка №4 (четири) с обща площ 28.22 (двадесет и осем цяло двадесет и 
два) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда 
в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със 
Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., 
ведно с 1.01% (едно цяло нула един %), представляващи 1.82 (едно цяло осемдесет и два) 
кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан 
Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №5, запад-помещение 
за смет, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС 
№876/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4510/01.09.2004 г. акт 13 том 
4, н.д. 2611. 
Начална тръжна цена: 6 200 (шест хиляди и двеста) лв. без ДДС. 
4. Гаражна клетка №5 (пет) с обща площ 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, 
на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-
759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед 
№1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 
0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.50 (едно цяло и петдесет) кв.м 
ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ 
№27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №6, север-избени помещения на 
жилищната сграда, запад-гараж №4. За имота има съставен АОС №877/03.08.2004 г. 
вписан в Служба по вписванията с вх. №4511/01.09.2004 г. акт 14 том 4, н.д. 2612. 
Начална тръжна цена: 5 100 (пет хиляди и сто) 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. 
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ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_392/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска 
собственост, за продажба на земя с площ 454 кв.м., УПИ XXXIX-643, с. Копринка  в 
размер на 3230 лв. без ДДС. 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят материала, а юриста на ОбС е 
направил допълнение в правната квалификация. Премина се към гласуване, след като 
нямаше желаещи за изказване. 
 
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' - 32, 'против' - 0 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. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
19. Мария Цонева Цонева : 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 
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РЕШЕНИЕ 
№ 152 

 
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 
(фирма) 

Приход 
(лв.) 

Предназначение Описание на имота 

№ 3830 от 
23.03.2020 г. 

Алекси 
Димитров 

3 230,00 Отстъпено право 
на строеж 

УПИ ХХХIХ-643 с 
площ 454 кв. м в кв. 
72 на с. Копринка 

 

2. Определя пазарна цена в размер на 3 230,00 (три хиляди двеста и тридесет) лева, без 
ДДС, за продажба на земя с площ 454 (четиристотин петдесет и четири) кв. м, 
представляваща Урегулиран поземлен имот ХХХIХ-643 (тридесет и девети за 
шестстотин четиридесет и три) в кв. 72 (седемдесет и втори) по действащ Подробен 
устройствен план на с. Копринка, одобрен със Заповед № 68/28.03.1983 г., при граници: 
север – УПИ XL-817; изток – УПИ VIII-819; юг - УПИ XXXVIII-820 и запад -  улица. 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота 
по т. 2 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и 
вписване на договора са за сметка на заявителя. 

  
 
ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_394/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760, с площ 510 
кв.м., находящи се в кв. 2, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер 
на 20 900 лв. без ДДС. 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят материала, а юриста на ОбС е 
направил допълнение в правната квалификация. Премина се към гласуване, след като 
нямаше желаещи за изказване. 
 
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' - 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 
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5. Борислав Александров Асенов: За 
6. Владимир Йорданов Чучумишев : За 
7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
19. Мария Цонева Цонева : За 
20. Моника Божидарова Динева: Против 
21. Николай Златанов Димитров: За 
22. Николай Митков Факиров: За 
23. Пламен Костов Стайков : За 
24. Пламен Станимиров Караджов: Против 
25. Радиана Стефанова Стефанова: За 
26. Ридван Байрям Иляз : За 
27. Роман Алексеев Желев: За 
28. Станчо Георгиев Леков: За 
29. Стефан Пенков Стефанов: За 
30. Стоян Асенов Петров: Против 
31. Теодора Ганчева Иванова : Против 
32. Цветан Тенев Шиков: За 
33. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се 
34. Юзеир Али Кенан: За 
35. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 153 
 

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 общински имот, както следва:  

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760 (три пет едно шест седем точка пет 
нула едно точка осем седем шест нула) с площ 510 (петстотин и десет) кв. м по 
Кадастрална карта и кадастрални 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 вид 
застрояване; Граници: Поземлени имоти с идентификатор: север - 35167.501.309; изток - 
35167.501.356; юг -  35167.501.308 и запад – 35167.501.8759. 

Начална тръжна цена: 20 900  (двадесет хиляди и деветстотин) лв. без ДДС. 
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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 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_395/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.539 и 
35167.501.540, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени. 
 
Председателстващият каза, че доклада е разгледан от комисиите и подкрепен. Юриста 
на ОбС е направил допълнение в правното основание. Даде думата за изказване. Не 
постъпиха заявки 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' - 27, 'против' - 3 и 
'въздържали се' - 5, 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. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се 
19. Мария Цонева Цонева : За 
20. Моника Божидарова Динева: Против 
21. Николай Златанов Димитров: За 
22. Николай Митков Факиров: За 
23. Пламен Костов Стайков : За 
24. Пламен Станимиров Караджов: Против 
25. Радиана Стефанова Стефанова: За 
26. Ридван Байрям Иляз : За 
27. Роман Алексеев Желев: За 
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28. Станчо Георгиев Леков: За 
29. Стефан Пенков Стефанов: За 
30. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
31. Теодора Ганчева Иванова : Против 
32. Цветан Тенев Шиков: За 
33. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се 
34. Юзеир Али Кенан: За 
35. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 154 

 
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 имоти:  
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.539 (три пет едно шест седем точка пет 
нула едно точка пет три девет), с обща площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.540, 
35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.23. Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. По подробен 
устройствен план, одобрен със Заповед № 841/23.04.2014 г. на кмета на община 
Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-42 в кв. 284. 
Начална тръжна цена:  15 650  (петнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лв. без 
ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга. 
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540 (три пет едно шест седем точка пет 
нула едно точка пет четири нула), с обща площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.541, 
35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.539. Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. По подробен 
устройствен план, одобрен със Заповед № 841/2014 г. на кмета на община Казанлък, 
представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-41 в кв. 284. 
Начална тръжна цена:  19 050  (деветнадесет хиляди 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 имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и 
фактически действия във връзка с продажбата им. 
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ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_391/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска 
собственост, за продажба на земя с площ 870 кв.м., УПИ III-307, кв. 30, гр. Шипка  в 
размер на 10 900 лв. без ДДС. 
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че комисиите 
подкрепят проекта за решение. Не се регистрираха желаещи за изказване и се премина 
към поименно гласуване на проекта за решение.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (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' - 33, '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. Деко Михайлов Григоров: За 
10. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
19. Мария Цонева Цонева : За 
20. Моника Божидарова Динева: За 
21. Николай Златанов Димитров: За 
22. Николай Митков Факиров: За 
23. Пламен Костов Стайков : За 
24. Радиана Стефанова Стефанова: За 
25. Ридван Байрям Иляз : За 
26. Роман Алексеев Желев: За 
27. Румяна Стоянова Друмева: За 
28. Станчо Георгиев Леков: За 
29. Стефан Пенков Стефанов: За 
30. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
31. Теодора Ганчева Иванова : За 
32. Цветан Тенев Шиков: За 
33. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
34. Юзеир Али Кенан: За 
35. Янко Тонев Запрянов: За 
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прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 155 

 
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 
Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 
 

АОС Име, фамилия 
(фирма) 

Приход 
(лв.) 

Предназначение Описание на имота 

№ 3831 от 
27.03.2020 г. 

Богдан Киров 10 900,00 Отстъпено право 
на строеж 

УПИ III-307 с площ 
870 кв. м в кв. 30 на 
гр. Шипка 

 
2. Определя пазарна цена в размер на 10 900,00 (десет хиляди и деветстотин) лева, без 
ДДС, за продажба на земя с площ 870 (осемстотин и седемдесет) кв. м, представляваща 
Урегулиран поземлен имот III-307 (трети за триста и седем) в кв. 30 (тридесети) по 
действащ Подробен устройствен план на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г., 
при граници: северозапад, североизток и изток – край на урбанизирана територия и 
югозапад – тупик. 
 
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота 
по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и 
вписване на договора са за сметка на заявителя. 
 
 
ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_378/27.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска 
собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв. м, за сумата 
от 400,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък и Проектен имот с идентификатор 
35167.504.9179 с площ 8 кв. м, за сумата от 1 600,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък.  
 
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите, юриста на ОбС и даде 
думата за мнения и предложения. Не се регистрираха такива и се премина към поименно 
гласуване на проекта за решение. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  
чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ, Общинският съвет гласува поименно и със 
'за' - 31, '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 
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7. Галин Иванов Иванов: За 
8. Георги Иванов Пенчев : За 
9. Деко Михайлов Григоров: Въздържал се 
10. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
11. Джамал Неджипов Папарланов: За 
12. Добрин Цветанов Драгнев: За 
13. Емил Ивелинов Недялков: За 
14. Иван Георгиев Гитев: За 
15. Иван Христов Колев: За 
16. Илиана Петкова Жекова: За 
17. Красимира Белчева Харизанова: За 
18. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
19. Мария Цонева Цонева : За 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Станимиров Караджов: За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: 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 
33. Янко Тонев Запрянов: За 

прие 
РЕШЕНИЕ 

№ 156 
 

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 

(лева) 

Предназначение Описание на имота 

3815/2020 г. Лина Ковачева 

Христо Киров 

400,00 Жилищно 
строителство 

Земя-площ 2 кв. м в 
УПИ VII-1338 в кв. 
136 на гр. Казанлък 

3814/2020 г. Лина Ковачева 

Христо Киров 

1600,00 Жилищно 
строителство 

Земя-площ 8 кв. м в  

УПИ VII-1338 в кв. 
136 на гр. Казанлък 
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2. Определя пазарна цена от 400,00 (четиристотин) лева, без ДДС, за прехвърляне 
собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Проектен имот с 
идентификатор 35167.504.9180 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка 
девет едно осем нула) с площ 2 (два) кв. м, при съседи: Проектни имоти с 
идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 и Поземлен имот с идентификатор: 
35167.504.1337, представляващ незастроена земя - реална част, придаваема към 
Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 (три пет едно шест седем точка пет нула 
четири точка едно три три осем) по КККР 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.  По действащ ПУП на гр. Казанлък, 
одобрен със Заповед №148/20.09.2019 г. на кмета, имотът представлява незастроена земя 
(реална част), придаваема към УПИ VII-1338 (седми за хиляда триста тридесет и осем) в 
кв. 136 (сто тридесет и шести) целия с площ 535 (петстотин тридесет и пети) кв. м. 

3. Определя пазарна цена от 1600,00 (хиляда и шестстотин) лева, без ДДС, за 
прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Проектен 
имот с идентификатор 35167.504.9179 (три пет едно шест седем точка пет нула четири 
точка девет едно седем девет) с площ 8 (осем) кв. м, при съседи: Проектни имоти с 
идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 и 35167.504.8710, представляващ 
незастроена земя - реална част, придаваема към Поземлен имот с идентификатор 
35167.504.1338 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка едно три три осем) 
по КККР 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. По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №148/ 20.09.2019 
г. на кмета, имотът представлява незастроена земя (реална част), придаваема към УПИ 
VII-1338 (седми за хиляда триста тридесет и осем) в кв. 136 (сто тридесет и шести) целия 
с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв. м. 

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителите, за 
прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, 
като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за 
тяхна сметка. 

 
 
ТОЧКА 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_393/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - "Микроязовир 
Бончово кладенче-юг" за срок от 20 години на фирма "Вертекс" ЕООД. 
Председателстващият информира съветниците, че доклада е подкрепен от комисиите, а 
юриста на ОбС допълва правното основание и даде думата за изказване. Не се 
регистрираха желаещи в електронната система и се премина към гласуване на проекта за 
решение. 
 
На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 
50, ал. 1, предл. второ и ал. 3, т. 1 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” и чл. 57, ал. 
1, т. 3 от Закона за водите, Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 
'въздържали се' - 3, прие 
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РЕШЕНИЕ 

№ 157 
    
Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – „Микроязовир 
Бончово кладенче - юг“ – публична общинска собственост, представляващ имот с 
идентификатор 40292.101.106, стар № 000007,  намиращ се в землището на гр. Крън, 
ЕКАТТЕ 40292, Община Казанлък, Област Стара Загора, на фирма „Вертекс“ ЕООД.   

Срок на разрешителното - 20  години от датата на издаването му. 

 
 
ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_382/30.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП 
– план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата 
инфраструктура за новообразувани Поземлени имоти (от ПИ с идентификатор 
27499.19.19) с проектни идентификатори както следва: ПИ с идентификатор 27499.19.33, 
с площ от  0,502 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.34, с площ от  0,491 дка, ПИ с 
идентификатор 27499.19.35, с площ от  0,530 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.36, с 
площ от  0,531 дка – с НТП "Ниско застрояване (до 10 м)", местност "Каделкова чешма" 
по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно 
ползване на имота в "За жилищни нужди"; 2. Одобряване на Заданието, съставено от 
Възложителя. 
С писмо вх. № ОС-402/09.04.2020 г. вносителят, прави корекции в мотивите, в проекта 
за решение на доклада и в приложеното към преписката заявление - по становище на 
юриста на ОбС. 
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че доклада е 
подкрепен от комисиите, юриста е имал изразени корекции в становището си, като 
вносителя ги е отстранил с допълнително писмо. Не се регистрираха желаещи за 
изказване и се премина към гласуване на проекта за решение.  
 
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' - 2, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 158 

 
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – 
План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура 
за новообразувани поземлени имоти от ПИ с идентификатор 27499.19.19 с площ от 2054 
кв.м - НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”, местност „Каделкова чешма“ по КККР на с. 
Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, 
община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на 
новообразуваните имоти в „За жилищни нужди“. 
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Новообразуваните имоти са с проектни идентификатори както следва: 
- ПИ с идентификатор 27499.19.33 с площ от 0,502 дка и съседни ПИ с идентификатори 
27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.18; 
- ПИ с идентификатор 27499.19.34 с площ от  0,491 дка и съседни ПИ с идентификатори 
27499.19.33, 27499.19.35, 27499.19.20; 
- ПИ с идентификатор 27499.19.35 с площ от  0,530 дка и съседни ПИ с идентификатори 
27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.21; 
- ПИ с идентификатор 27499.19.36 с площ от  0,531 дка и съседни ПИ с идентификатори 
27499.19.35, 27499.19.33, 27499.19.22. 
 
2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя. 

 
 
 
ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_388/01.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлен имот с номер 
70.19 - вид територия "земеделска", местност "Мочурето", с. Кънчево, общ. Казанлък, с 
цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство". 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, след което даде 
думата за разискване. Не се регистрираха желаещи за мнения и предложения по 
поставения въпрос и се премина към гласуване на проекта за решение. 
 
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' - 1, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 159 

 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване за поземлен имот с планоснимачен номер 70.19 – вид територия  “Земеделска”, 
НТП „Нива“, местност „Мочурето“, по плана на новообразуваните имоти  на с. Кънчево, 
община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“. 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя. 

 
 
ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_399/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен 
имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия "земеделска", местност "Светица", 
гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в "За вилно строителство". 
Одобряване на Заданието. 
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение. Даде думата 
за разискване. 
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Мариета Петрова Пепелешкова /МК Алтернативата на гражданите/ каза, че в 
приложените документи заданието, което трябва да се одобри е само с подпис, няма 
имена на лицето, което го е подписало и ще се въздържи в гласуването си. 
 
Не постъпиха други заявки за изказване и доклада се подложи 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' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 7, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 160 

 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 
застрояване за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 – вид територия 
“Земеделска”, местност „Светица“, по плана на новообразуваните имоти на м. „Светица“ 
гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, 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 10:50 часа. 

За протокола от началото до края,  

 
 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

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