Общински съвет – Казанлък

Протокол № 9

ЗАСЕДАНИЕ
№9
Проведено на 28.05.2020 г.
Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет – Казанлък;
Радиана Стефанова Стефанова – зам.-председател на Общински съвет – Казанлък.
Днес, 28.05.2020 г. от 09:35 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 32 общински съветници от общо 37.
Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени.
От заседанието с подадени заявления за отсъствие са Деко Григоров и Мариета
Пепелешкова.
ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_000/19.05.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за Заседание № 9
Не постъпиха заявки за изказване и председателстващият постави на гласуване
предложение си: 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' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, прие
предложението.
Постави се на гласуване проекта за дневен ред.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. ОС_438/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение за изпълнение на проект
"Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по
процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос
6 "Регионален туризъм", с Административен договор за предоставяне на БФП № РД-0237-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-002-С01). С писмо с вх. № ОС452/18.05.2020 г., Вносителят прави промяна в т. I от проекта за решение.
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2. ОС_450/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., в
Приложение № 9, неразделна част от нея. С писмо вх. № ОС-471/26.05.2020 г.,
вносителят допълва и изменя мотивите и проекта за решение с Приложение № 13.
3. ОС_414/22.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с
идентификатор 27499.343.12 по КККР на с. Енина, с площ от 3845 кв.м., начин на трайно
ползване "изоставена орна земя".
4. ОС_445/13.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ II-1385, отреден "за
обществено и делово обслужване" с площ от 5000 кв,м. в гр. Крън, общ. Казанлък.
5. ОС_381/30.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна
комисия за изготвяне на проект за ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно
приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, двете четения в
едно заседание.
6. ОС_435/08.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно
определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
7. ОС_421/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част
в Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469, с площ 778 кв. м, в местността
"Старите лозя", гр. Казанлък, за сумата от 720,00 лв., без ДДС.
8. ОС_422/27.04.2020 г. - Доклад От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително
право на строеж върху земя, общинска частна собственост - "Двоен гараж" със застроена
площ 39,60 кв. м, върху УПИ I-568 в кв. 59, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от
360,00 лв. без ДДС.
9. ОС_423/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска
собственост, за продажба на земя с площ 682 кв.м, представляваща УПИ IV-770 в кв. 69
по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък в размер на 6 800 лв., без ДДС.
10. ОС_425/29.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 936 лв. без ДДС, при
разпореждане с имот, частна общинска собственост, за прехвърляне собствеността на
Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695, кв. 421, площ от 27 кв.м.,
находящ се на ул. "Зефир", гр. Казанлък.
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11. ОС_426/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно продажба на общинско жилище на наемател, представляващо
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183, с площ 69,51 кв.м;
адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 23, вх. З, ет. 5, за сумата от 33 270,00 лв. без ДДС.
12. ОС_428/30.04.2020 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 на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691, местност
"Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 800 лв.
без ДДС.
13. ОС_431/05.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 260 лв. без ДДС за прехвърляне
собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 14 кв.м.,
находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
14. ОС_448/14.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, местност
"Старите лозя", гр. Казанлък.
15. ОС_451/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор
35167.501.8041, с площ 991 кв. м, находящ се в гр. Казанлък; начална тръжна цена 39 620
лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Добрин Драгнев.
16. ОС_442/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е
било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
17. ОС_453/18.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно
приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от
85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на
Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
18. ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия
устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия
устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят
прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено
обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и
уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004. По становища на ПК по устройство
на територията и на ПК по селско и горско стопанство.
19. ОС_446/13.05.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка
дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с
проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.
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20. ОС_359/17.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на "ДКЦ Поликлиника
Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за
2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. № ОС461/20.05.2020 г., вносителят допълва нова т. 3 в проекта за решение - "Приемане на
мерки за подобряване на финансовото състояние на "ДКЦ - Поликлиника".
21. ОС_437/08.05.2020 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ
"Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на
Годишния финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на
дружеството.
22. ОС_441/11.05.2020 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона
- Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет
за 2019 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от
отговорност управителя на дружеството.
23. ОС_443/12.05.2020 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка
Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на
"Казанлъшка Искра" ЕООД за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на
дружеството.
24. ОС_444/12.05.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест"
ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и
освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
25. ОС_440/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за
заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на "Многопрофилна болница за активно
лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на
комисията: Иван Гитев.
ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_438/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение за изпълнение на проект
"Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по
процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос
6 "Регионален туризъм", с Административен договор за предоставяне на БФП № РД-0237-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-002-С01). С писмо с вх. № ОС452/18.05.2020 г., Вносителят прави промяна в т. I от проекта за решение.
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.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17 и чл. 19а от Закона
за общинския дълг, чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и във
връзка с изпълнение на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в
растеж 2014-2020г.“, по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически
атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с Административен договор за
предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.0020002-C01), 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 Георгиев Гитев: За
14. Иван Христов Колев: За
15. Илиана Петкова Жекова: За
16. Калин Петров Божков: За
17. Красимира Белчева Харизанова: 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
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 161
I. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за кредит с „Фонд на органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Светът на траките“ по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ по Административен договор за
предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.0020002-C01), при следните основни параметри:
•

Максимален размер на дълга – 4 379 000,00 лв. /четири милиона триста седемдесет и
девет хиляди лева/;

•

Валута на дълга – лева;

•

Вид на дълга – 24 месеца /дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•

Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 24 /двадесет и четири/ 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 – чрез плащанията от Управляващия орган,
съгласно Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019
г. (№ от ИСУН – BG16RFOP001-6.002-0002-C01) и/или от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до
4.083 %.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Казанлък по Административен
договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г. (№ от ИСУН –
BG16RFOP001-6.002-0002-C01), сключен с Управляващия орган на ОПРР, постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог; и
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на община Казанлък, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до
„ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община
Казанлък по чл. 52, ал. 1 , т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси,
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
II. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, 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. I.
III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
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ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_450/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., в
Приложение № 9, неразделна част от нея. С писмо вх. № ОС-471/26.05.2020 г.,
вносителят допълва и изменя мотивите и проекта за решение с Приложение № 13.
Председателстващият каза, че комисиите нямат забележки по материала, юриста на ОбС
е направил допълнение в правното основание и даде думата за мнения и предложения.
Не постъпиха заявки и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 на
Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във вр. с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският
съвет гласува поименно и със 'за' - 34, '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. Денислав Христов Сербезов: За
10. Джамал Неджипов Папарланов: За
11. Добрин Цветанов Драгнев: За
12. Емил Ивелинов Недялков: За
13. Иван Георгиев Гитев: За
14. Иван Христов Колев: За
15. Илиана Петкова Жекова: За
16. Калин Петров Божков: За
17. Красимира Белчева Харизанова: 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: Въздържал се
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: За
31. Теодора Ганчева Иванова : За
32. Цветан Тенев Шиков: За
33. Чавдар Костадинов Ангелов : За
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34. Юзеир Али Кенан: За
35. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 162
1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложение
№ 9 и Приложение № 13, неразделни части от нея, приета с Решение № 10/19.12.2020 г.,
изменена с Решение № 104/23.03.2020 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия
по изпълнението на изменението и допълнението на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.

ТОЧКА 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_414/22.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот с
идентификатор 27499.343.12 по КККР на с. Енина, с площ от 3845 кв.м., начин на трайно
ползване "изоставена орна земя".
Председателстващият уведоми , че комисиите са подкрепили доклада и им даде думата
за изказване. Не постъпиха заявки, и се премина към гласуване.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2, ал.
3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със
'за' - 28, 'против' - 1 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. Денислав Христов Сербезов: За
10. Джамал Неджипов Папарланов: За
11. Добрин Цветанов Драгнев: За
12. Емил Ивелинов Недялков: За
13. Иван Георгиев Гитев: За
14. Иван Христов Колев: Въздържал се
15. Илиана Петкова Жекова: За
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16. Калин Петров Божков: За
17. Красимира Белчева Харизанова: За
18. Мария Цонева Цонева : За
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. 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
№ 163

Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12
(две седем четири девет девет точка три четири три точка едно две) по Кадастрална карта
и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени
със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение засягащо
поземления имот от 03.04.2020 г., с площ 3845 (три хиляди осемстотин четиридесет и
пет) кв. м, Адрес: с. Енина, (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Трайно предназначение на
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория
на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: имоти с идентификатори:
27499.343.1009, 27499.343.504, 27499.343.501, 27499.343.36, 27499.343.35, 27499.343.34,
предходен идентификатор: 27499.40.495, номер по предходен план: 343012.
ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_445/13.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ II-1385, отреден "за
обществено и делово обслужване" с площ от 5000 кв.м. в гр. Крън, общ. Казанлък.
Председателстващият даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че
комисиите са подкрепили материала. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване
на Точка № 4.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2, ал.
3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със
'за' - 26, 'против' - 3 и 'въздържали се' - 4, така:
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 9/28.05.2020 г.
Стр. 9 от 50

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: За
9. Джамал Неджипов Папарланов: За
10. Добрин Цветанов Драгнев: За
11. Емил Ивелинов Недялков: За
12. Иван Георгиев Гитев: За
13. Иван Христов Колев: Въздържал се
14. Илиана Петкова Жекова: За
15. Калин Петров Божков: За
16. Красимира Белчева Харизанова: 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. Ридван Байрям Иляз : За
25. Роман Алексеев Желев: За
26. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
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
№ 164

Обявява за частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот II-1385 (втори за
едно три осем пет), отреден „за обществено и делово обслужване“ с площ 5000 (пет
хиляди) кв. м в кв. 111 (сто и единадесет) град Крън, община Казанлък, област Стара
Загора по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 444/31.03.2020 година на
кмет, при граници: север и югоизток – улици, запад - УПИ I.
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ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_381/30.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия
за изготвяне на проект за ПОДОбС - Казанлък с проект за решение относно приемане на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, двете четения в едно
заседание.
Председателстващият прочете направените предложения от Постоянните комисии, като
добави нови 4 предложения от негово име и ги прочете и мотивира: „В чл. 30, който гласи
„Постоянните комисия свикват на заседание от техните председатели по искане наймалко на трима от членовете или от председателя на общинския съвет, дневният ред и
периодичността на заседанията на комисията се определят от техните председатели“, тук
ви предлагам да включим нова ал. 3, която предвижда възможността да заседаваме
неприсъствено. Това нещо го изпуснахме в дебатите на комисията, текста да бъде
следния: „При необходимост, в това число форсмажорни обстоятелства или усложнена
епидемична обстановка, постоянните комисии могат да провеждат неприсъствено
заседание чрез конферентна връзка или чрез изразяване на становището на съветниците
по електронна поща“, тоест тази възможност да се залегне ви предлагам, защото както
се говори може на есен отново да влезем в такава подобна обстановка.
Второто ми предложение касае чл. 39, който казва че редовните заседания на общинския
съвет се провежда всеки последен четвъртък от толкова до толкова часа. Тука са
извънредните заседания и тука са тържествените заседания в ал. 3. Предлагам ви нова
ал. 4, която да бъде със същия текст с малко по съкратен вариант: „При необходимост в
това число форсмажорни обстоятелства или усложнена епидемична обстановка,
Общинския съвет може да провежда неприсъствени заседание чрез видео конферентна
връзка“. Естествено няма как да заседаваме чрез размяна на имейли, конферентната
връзка беше допусната и в тази обстановка, така че няма не е излишно да го запишем
това нещо.
Третото е в чл. 64 където е в Глава „Обсъждане и приемане на проекти за решения и
други актове“, виждам че проекти за правилници наредби инструкции и решения могат
да внасят кмет на общината и общинските съветници. Тука пише както и заместниккметовете. Заместник-кметовете не могат самостоятелно да внасят проекти, затова ви
предлагам след както и заместник кметовете да добавим в случаите на заместване или на
упълномощаване, защото заместник-кметът при наличието на кмет няма как да внесе
един доклад.
Едно много важно нещо според мен в чл. 68, който коментира проекти на нови наредби
правилници инструкции както и тяхното изменение се внасят за разглеждане от
общинския съвет при условията и реда на Закона за нормативните актове. Тука обаче
незнайно защо в ал. 2 и ал. 3 ние сме приели, че преди внасяне на този проект, за който
говорим на правилник примерно, съставителят е длъжен да публикува мотиви и проект
на такъв на съответната интернет страница и да проведе обществено обсъждане. Закона
за нормативните актове в чл. 26, ал. 2 през цялото време говори за провеждане на
обществени консултации. Предлагам думата обществено обсъждане да си дойде с текста
за обществени консултации както го казва ЗМСМА, защото това е огромна разлика, това
е възможността след като сме публикували наредбата гражданите имат едномесечен срок
да внасят предложение, което вносителят е длъжен да каже съгласен ли е, не е ли
съгласен и да се мотивира. Общественото обсъждане е нещо много по-сложно,
обществено обсъждане правим на бюджета, когато го приемаме или когато отчитаме
резултатите от бюджета, така че ви предлагам да бъдем коректни и да не се налага да
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правим едни чудеса, които ЗМСМА изобщо не е предвидил. Това са четири
предложения, ще ги разгледаме, а мисля, че правилникът е много важен и затова
наистина трябва да му отделим внимание.“
Председателстващият каза, че ще обсъждат и коментират предложенията точка по точка
и даде думата за изказвания по първото предложение.
Владимир Йорданов Чучумишев /МК Алтернативата на гражданите/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги общински съветници,
моите предложения относно правилника са в Глава четвърта, касаеща дейността на нас
всичките общински съветници. В тая редакция, която е предложена със смесени чувства
като прочетох така, виждам че всичките членове ни дават само права, едно задължение
в чл. 17 само. Понеже в ал. 1 е написано, че общинските съветници са длъжни да участват
в комисиите както на общинския съвет, така и на комисиите, което поне това е
регламентирано, но в ал. 2 е указано само задължението на общински съветник когато
преждевременно трябва да напусне заседанието или да закъснее за заседанието на
общинския съвет. Затова моето предложение, просто явно това е пропуск такъв
технически, да обхване заседанията и на комисиите и когато един общински съветник му
се налага да напусне преждевременно заседанията на комисията или да закъснее
заседанието на комисията, задължението му да бъде да уведоми председателите на
комисии, защото в случая в ал.2 ние трябва да уведомяваме председателя на общински
съвет, тоест аз ако закъснявам за комисията трябва да уведомя председателя на
общинския съвет, така че смятам че това е абсолютно технически пропуск. Що се касае
да се добави ал. 3 към чл. 17, то е някакъв вид контрол върху нашата дейност. Благодаря
за вниманието!“
Николай Златанов зададе уточняващ въпрос към Чучумишев: „Заетостта на общинските
съветници как ще отчитаме, присъствието е ясно - ние водим табел и присъствието на
всеки общински съветник на комисия, на заседания знаете, че се отчита накрая за
възнагражденията и за всичко. Как заетостта ще контролираме, в какъв смисъл?“
В отговор към Златанов, Чучумишев каза: „Контролът по заетостта според мен може да
бъде по няколко начина да е извършен, най-малко как да кажа, за активно участие
принципно. Във всяка една комисия включително и в заседанията на общинския съвет
ние виждаме кой до колко взима участие, кой доколко, най-вече пък в комисиите,
подготвен с материалите и взема отношение, но ние виждаме и присъствието. Примерно
аз съм го казал във всички шестмесечни отчети в миналия мандат, че има колеги, които
постоянно, перманентно им се налага да закъсняват примерно и перманентно им се
налага да си тръгнат преждевременно от комисиите. В стария правилник имаше един
такъв текст, че това поведение на общинските съветници може да се разгледа на
председателски съвет, в новата редакция това нещо го няма, така че може да помислим
от председателите, заместник-председателите на комисиите, да си изградим правила за
отчитане активността на всеки един общински съветник, ако искаме да сме максимално
ефективни първо и второ, ако искаме да има някаква справедливост между тия, които
повече се готвят, повече вземат участие и другите, които не са такива. Така го виждам
аз!“
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Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги общински
съветници, уважаеми колега Чучумишев, съгласен съм с много от вашите доводи в
предложението, но имам един въпрос как кореспондира цялата тази работа на нас
общинските съветници с неприсъствените заседания и с отговорите по имейл. За мен
лично, аз съм изразил мнението си на председателски съвет и лично в комисиите, че не
съм съгласен с неприсъствени заседания. Не съм съгласен, че много от нас в живота си
през тези два месеца на извънредното положение си ходихме на работа и никой не ни
пречеше да си извършваме трудовата дейност и да присъстваме на заседание на комисия
от шест седем човека и да си говорим нормално работа все пак затова сме избрани да
носи някаква отговорност пред обществото и да си свършим работата. Благодаря!“
Председателстващият подложи на гласуване предложенията на Владимир Чучумишев,
както следва:
- В чл. 17, ал. 2 след текста „Общински съвет“ да се добави текста „или председателя
на комисията“.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 11, прие
предложението.
- В чл. 17 да се добави нова ал. 3 със следния текст „Присъствията и заетостта на
общинските съветници се отчитат ежемесечно от председателя и председателите на
комисии, за което се съставя писмен отчет. В отчета се посочват поименно отсъствията
без уважителни причини на общински съветници от заседания на съвета и на комисии.
Председателят упражнява контрол по отчитането на присъствията и заетостта на
общинските съветници.“
Общинският съвет гласува и със 'за' - 10, 'против' - 8 и 'въздържали се' - 16, отхвърли
предложението.
Председателстващият премина към направените предложения от Джамал Папарланов,
като ги изчете. Даде думата за изказвания.
Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Колеги, аз по време
на заседанието на постоянната комисия имахме спор в посока два или три работни дни и
временната комисия постигна споразумение в крайна сметка уведомяването да става в
срок от 3 работни дни. Аз много бих искала господин Папарланов да обоснове кое налага
съкращаването на сроковете, защото може да са възникнали някакви обстоятелства,
които на мен примерно не са ми известни, за да направи това предложение. Затова
уточняващ ми е въпроса да се обоснове кое, какви са причините за това предложение?“
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Николай Златанов направи пояснение относно направеното предложение, тъй като
Джамал Папарланов не пожела да се обоснове, като каза: „Говорихме си със служителите
в администрацията, само да ви кажа ако приемем три работни дни и това е работната
седмица, ако в понеделник доклада го резолирам на комисията той дойде при мен и го
резолирам на комисията почваме да броим работните дни във вторник ще бъде първия,
в сряда ще бъде втория, в четвъртък ще бъде третия, тоест вие доклад, който съм ви дал
в понеделник ще може да разгледате чак в петък. Това означава три работни дни.“
Не постъпиха други желаещи за изказвания и се премина към гласуване на
предложението.
- „В чл. 32, ал. 1 текста "3 работни дни" да се замени с "2 /два/ работни дни"
Общинският съвет гласува и със 'за' - 20, 'против' - 10 и 'въздържали се' - 3, прие
предложението.
Постави се на гласуване предложението от Джамал Неджипов Папарланов:
- „В чл. 32, ал. 3 текста "2 работни дни" да се замени с думите "в деня".“
Общинският съвет гласува и със 'за' - 20, 'против' - 10 и 'въздържали се' - 2, прие
предложението.
Премина се към Предложението от Роман Алексеев Желев:
- „Чл. 28, ал. 3 да придобие следния вид: "Председателят на Общинския съвет, предлага
на кмета на общината да сключи договори с привлечените експерти, като определя
възнагражденията им."
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 4, прие
предложението.
Подложи се на гласуване Предложението от Роман Алексеев Желев:
- „Да отпадне ал. 4 от чл. 32.“
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 1, прие
предложението.
Председателстващият подложи на гласуване Предложението от Роман Желев, като
направи уточнение и мотивира промяната.
- „В чл. 36, ал. 4 след текста "Общински съвет" да се добави текста " или изтичане на
срока, за който са създадени".
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, приема
предложението.
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Председателстващият обясни, че предложение от Роман Желев за създаване на нов чл.
37 е поради факта, че текста се припокрива с друг член от Правилника. Нямаше желаещи
за мнения и предложението се постави на гласуване:
- „Да се създаде нов чл. 37 със следния текст: "Временните комисии могат да
образуват помощни, работни групи и да привличат експерти по реда на чл. 28 от
този правилник."
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
предложението.
Николай Златанов даде думата за мнения по направеното предложение от Роман
Алексеев Желев:
- „В чл. 38 след думата "извършва" да се добави текста "чрез електронна поща,
телефонно обаждане или SMS съобщение". Текста "по електронен път" да
отпадне.
Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Колеги имам сериозни
съображения против това предложение на колегата Желев, виждате, че става въпрос за
уведомяване на съветниците за постъпилите материали. Нали разбирате, че не е никак
възможно служителките да звънят по телефона и да кажат „Ей сега почвам да ти
диктувам 40 точки от дневния ред, почвай да си записваш!“ или на интернет, или ми ги
прати на sms съобщение. Аз ви предлагам текста да си остане така както е предложен от
комисията включително и текста, който е в чл. 64, ал. 6 и колегата е направил същото
предложение, но то е как да ви кажа, някак неизпълнимо три служителки да звънят на 37
съветника за да им диктуват дневния ред, ако уведомяването за дата, място, час, дневен
ред се случва по телефона. Това е абсурдно просто! Дайте да погледнем технически
нещата да бъдат абсолютно реални и не виждам никаква пречка да продължава да се
случи това по на електронните пощи, както е било досега. И в този смисъл смятам, че не
е обосновано и е технически трудно изпълнимо уведомяването да се случи по този начин,
който е предложил колегата в чл. 38 с sms съобщения и телефонни обаждания. Нека да
си стои електронен път и по живо по здраво всички досега сме били нормално
уведомявани, нали няма пречка това да продължи. За да не взимам думата и по чл. 64,
ал. 6 същото е аналогично е предложението на колегата, аналогични са и моите доводи.“
Николай Златанов в отговор към Моника Динева каза: „Колеги тука специално с
административната служба сме обсъждали, че по-скоро дневния ред винаги се праща на
имейлите ви. Тука фиксираме задължението на служителите е да се обадят, че всъщност
вече имате насрочено заседание. Не знам защо така се разбира, тоест те ви се обаждат и
ви казват, че дневния ред вече е на пощите и много често се случва, защото ако не бъдеш
уведомен е много вероятно да не си видиш пощата. Така че както желаете, но това е била
идеята, че примерно ти си на път, не си гледаш пощата и момичетата един по един ви
търсят и наистина ви уведомяват, за да не пропуснете някой от заседанията. Да това
визира на пощата имаш изпратен дневния ред, няма как да ви диктува по телефона дневен
ред. Нямаме такава практика и вие го знаете всички тука, които сме вече 8 години. Това
всъщност разширява задължението им да ви се обадят допълнително.
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Плюс това те повярвайте ми, те вече ви познават и знаят кой ги си гледа пощата, кой не
си гледа пощата, кой пътува много и трябва да му се звънне по телефона, защото дори
няма да си види sms-а, няма друга идея в този текст.“
Подложи на гласуване предложението.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 22, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 4, прие
предложението.
Премина се към следващото Предложение от Роман Желев:
- Чл. 45. да придобие, следния вид:
(1) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет
председателят на ОбС включва отделна точка “изказвания, питания, становища и
предложения на граждани” при изпълнение условията на алинея 2 и алинея 3 и
определя време за тази точка, но не повече от 30 минути за едно заседание.
(2) Председателският съвет, разглежда по реда на постъпването им в
деловодството на Общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в
проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.
(3) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по
обществено значими въпроси се връщат на подателя им от специалисти
"Организационно обслужване на Общинския съвет", в 7-дневен срок от решението
на Председателския съвет.
Председателстващият даде думата за изказвания по текущото предложение.
Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин
председателю, уважаеми колеги, аз категорично съм несъгласна с предложената нова
редакция на чл. 45, аргументите ми са следните - дали един въпрос е актуален или
неактуален няма как да го прецени председателския съвет, тъй като по отношение на
питанията, които се правят от общинските съветници, никой не си позволява да слага
ограничения и слава богу, за това дали един въпрос е актуален или не. За мен например
е актуален въпросът, че седем години няма кой да асфалтира улицата пред моя дом и
въобще цялата улица на всички живущи на улица Иван Недялков това е актуален въпрос,
само че не е актуален въпрос за всички останали жители на града, които живеят в
различни части. Така че преценката по отношение актуалността на въпроса не следва да
бъде правена от председателския съвет, следва с необходимото внимание да се обръщаме
към проблемите на всеки един гражданин, тъй като затова в крайна сметка сме избрани.
Другото, с което не мога да се съглася е да бъде предвидена опция в питанията на
граждани по конкретни въпроси в дневния ред, да бъдат оставени за накрая. Какъв е
смисъла тия граждани да ни питат каквото и да е, ако в първа точка ние взимаме решение,
че предприемаме действия „Х“, пък гражданина ще се изкаже на края на сесията. Това е
как да ви кажа някак, просто това е симулация на някаква заинтересованост от наша
страна към интересите на гражданите и към техните проблеми. Предлагам ви да
подкрепите редакцията, която е направена, всъщност във вида, който е предложен от
временната комисия, в крайна сметка аз съм четири мандата съветник, искам да ви кажа,
че до петия ми мандат, до ден днешен, изслушване на граждани са се случвали два пъти.
Виждате, че общо взето гражданите не се възползват от това си право.
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За общинския съвет няма да представлява проблем за пет минути да изслуша един
гражданин какъв му е проблем, особено пък ако нали касае точка в дневния ред, затова
наистина ви призовавам да подкрепите предложението на временната комисия във вида,
в който е представен проектът. Благодаря ви!“
Роман Желев в отговор към Динева каза: „Уважаеми господин председател, уважаеми
колеги, държа да отбележа на колежката, че това не е нов текст - това е работещ
правилник в продължение на доста мандати, пак повтарям работещ. Ето защо призовавам
колегите да подкрепят разпоредбата на стария правилник, именно поради тези
съображения.“
Моника Динева в реплика към Желев каза: „Колега ние и досега имаме правилник и
работим по него. Каква е необходимостта тогава да приемаме нов правилник, ако не
можем да отстраним слабостите, които сме констатирали или ако обстоятелствата не
налагат? Защо приемаме нов правилник като имаме действащ, работещ? Тя логиката е
същата. Да, не е било правилно, не сме го отстранили, но в крайна сметка нека да дадем
възможност на тия граждани по някакъв начин да вземат участие в заседанията на
комисиите, при положение, че отхвърлихте предложението да имаме приемен ден
общинския съвет, нали на ротационен принцип, откъде-накъде Председателския съвет
ще реши кой въпрос и актуален. Извинявайте! Ами като е така това защо не го „бутнахте“
и в текста, който легитимира и определя правомощията на Председателския съвет?
Много ви моля, наистина нека да работим нормално, открито и да даваме възможност на
гражданите да си поставят проблемите, защото ние сме хората, които трябва да ги
решат.“
Не постъпиха заявки за изказвания и председателстващият подложи на гласуване
предложението.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 17, 'против' - 9 и 'въздържали се' - 3, прие
предложението.
Премина се към поредното предложение от Роман Желев:
- В чл. 64, ал. 6 след думите "електронни пощи" да се добави текста "телефонно
обаждане или SMS съобщение".
Нямаше желаещи за изказвания и предложението се подложи на гласуване.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 21, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 2, прие
предложението.
Премина се към обсъждане на следващото Предложение от Роман Алексеев Желев:
- В чл. 72, ал. 2 числото "15" да се замени с числото "12".
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Николай Златанов направи уточнение по предложението и каза: „Колеги, ако сте
забелязали за първи път възприемаме приемане на бюджета на едно четене това е така от
една страна, защото Закона за публичните финанси при императивни срокове 15 работни
дни, в които ние сме длъжни от внасяне на доклада да излезем с решение дали приемане
бюджета или не го приемаме. В този смисъл двете четения наистина вече са малко
тромави и остарели като формула. Тука е много важно да преценим какъв е срокът, в
който общинските съветници могат в комисиите да разгледат материала, колко дни са
необходими? Както знаете провеждаме за бюджета събирания, предварително изнесено
заседание, госпожа Стоянова, администрацията ни запознават с рамката на бюджета.
Бюджета пристига на електронните пощи, прави му се публично обсъждане и от тук вече
имаме 15 работни дни от входирането, за да го приемем. Ако тук говорим за календарни
дни в нашите числа, ако приемем, че 15 календарни дни (цели две седмици и един ден
дори отгоре), ако почне в понеделник, ще свършим в третата седмица на понеделника, а
пък до петък трябва да се свърши всичко останало. Какво означава това? Ние да вземем
становищата, да ги изпратим с писмо на администрацията, администрацията да прецени
кои предложения приема и кои не приема, да ги върне обратно в общинския съвет и да
ги разглеждаме. Затова нашата група като си събра предложи поне от 15 да ги направим
12 календарни дни, за да остане все пак един буфер. В този смисъл задължително сесията
ще бъде свиквана по реда на извънредните заседания, защото става вече абсурдно, ако
пет дена предварително пък съобщаваме и чакаме и в тия 15 работни дни няма как да
влезем. Така че тука наистина имаме една нова процедура и трябва да сме много
внимателни.“ Даде думата за разискване, като не постъпиха заявки в системата и се
премина към гласуване на предложението.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 24, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 0, прие
предложението.
Премина към следващото предложение от Николай Златанов Димитров:
- В чл. 30 се създава нова ал.3 със следния текст: "При необходимост в т.ч. форс
мажорни обстоятелства или усложнена епидемична обстановка, постоянните
комисии могат да провеждат неприсъствени заседания чрез конферентна връзка
или чрез изразяване на становището на съветниците по електронна поща."
Не постъпиха желаещи за мнения и предложения и се премина към гласуване.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 2, прие
предложението.
Постави се на гласуване следващото предложение от Николай Златанов Димитров,
поради липса на желаещи за противно мнение.
- В чл. 39 се създава нова ал. 4 със следния текст: "При необходимост в т.ч. форс
мажорни обстоятелства или усложнена епидемична обстановка, Общинския
съвет може да провежда неприсъствени заседания чрез конферентна връзка."
Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 2, приема
предложението.
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Постави се на гласуване предложение по промяна на Правилника от Николай Златанов
Димитров:
- В чл. 64, ал. 1 след думата "заместник-кмет" се добавя "в случай на заместване
или упълномощаване".
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, прие
предложението.
Премина се към гласуване на последното предложение от Николай Златанов Димитров:
- В чл. 68, ал. 2 и чл. 3 текста "обществено обсъждане" да се замени с
"обществени консултации".
Общинският съвет гласува и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
предложението.
Председателстващият подложи на гласуване проекта за решение, заедно с приетите
предложения.
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 96, т. 4 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, Общинският съвет гласува и със 'за' - 23, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 3, прие
РЕШЕНИЕ
№ 165
1. Второ четене и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет – Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, да се проведе на същото заседание на общинския съвет, непосредствено
след първо четене.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, първо четене.
3. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, второ четене.
ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_435/08.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно
определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
Председателстващият даде думата за изказвания, като преди това съобщи, че комисиите
са подкрепили материала. Не постъпиха заявки за изказвания и се премина към
гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18 ал. 2, т. 3 от ЗВОПС и чл. 16, ал. 1 т.
3 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети
в организациите от публичния сектор /НПОСДОКОПС/, Общинският съвет гласува и
със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 166
I. Определя състав на Одитен комитет в Община Казанлък, както следва:
Външни членове: 1. Радка Христова Стефанова
2. Катя Георгиева Донева
Вътрешен член:

Нели Дончева Атанасова

II. Определя мандат на Одитния комитет, съгласно чл.15, ал. 2 от Наредба за процедурата
за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от
публичния сектор от 01.06.2020 г. до 31.05.2023 г.

ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_421/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част
в Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469, с площ 778 кв. м, в местността
"Старите лозя", гр. Казанлък, за сумата от 720,00 лв., без ДДС.
Председателстващият запозна съветници със становището на юриста и постоянните
комисии и даде думата за изказвания. Не се регистрираха желаещи и се премина към
гласуване на Точка № 7.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 35, ал. 4, т. 2,
чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1, предл. 2-ро, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №15 на ОбСКазанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 1 и
'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Мария Цонева Цонева : За
12. Моника Божидарова Динева: За
13. Николай Златанов Димитров: За
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14. Пламен Костов Стайков : За
15. Пламен Станимиров Караджов: Против
16. Радиана Стефанова Стефанова: За
17. Ридван Байрям Иляз : За
18. Роман Алексеев Желев: За
19. Румяна Стоянова Друмева: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Теодора Ганчева Иванова : За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 167

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 ОбСКазанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС

Име, фамилия/
фирма

Приход
(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3822/
2020 г.

Димо Червенков

720,00

Земеделска земя

Част 278/778 идеални
части от ПИ с
идентификатор
35167.220.469, гр.
Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469
(три пет едно шест седем точка две две нула точка четири шест девет) с площ 778
(седемстотин седемдесет и осем) кв. м, адрес: м. „Старите лозя“, гр. Казанлък, п. к. 6100
по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №
РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията:
Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята
при неполивни условия: девета, при граници Поземлени имоти с идентификатори:
35167.190.125; 35167.220.468; 35167.220.518 и 35167.220.470, Номер по предходен план
220469, чрез продажба на общинската част – 278/778 (двеста седемдесет и осем към
седемстотин седемдесет и осем) идеални части от земята на съсобственика в имота, за
сумата от 720,00 (седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за
продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на
договора са за сметка на заявителя.
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ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_422/27.04.2020 г. - Доклад От Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена при учредяване на допълнително право
на строеж върху земя, общинска частна собственост - "Двоен гараж" със застроена площ
39,60 кв. м, върху УПИ I-568 в кв. 59, с. Овощник, общ. Казанлък, за сумата от 360,00 лв.
без ДДС.
Николай Златанов каза, че комисиите нямат забележки по доклада, юриста на ОбС е
направил допълнение в правното основание и даде думата за изказвания. Нямаше
желаещи за противни мнения 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. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1, във вр. чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от
ЗОС и във връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, Общинският
съвет гласува поименно и със 'за' - 23, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Мария Цонева Цонева : За
12. Моника Божидарова Динева: За
13. Николай Златанов Димитров: За
14. Пламен Костов Стайков : За
15. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се
16. Радиана Стефанова Стефанова: За
17. Ридван Байрям Иляз : За
18. Роман Алексеев Желев: За
19. Румяна Стоянова Друмева: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Теодора Ганчева Иванова : За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 168
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбСКазанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС

Име,
фамилия
(фирма)
№ 3836 от
Николай
09.04.2020 г. Тодоров

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

360,00

Допълнително
право на строеж

„Двоен гараж“ със
ЗП 39,60 кв. м върху
УПИ I-568, кв. 59 на
с. Овощник

2. Определя пазарна цена в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лева, без ДДС за
учредяване на допълнително право на строеж в полза на Николай Тодоров за
построяване, съгласно одобрен инвестиционен проект на „Двоен гараж“ със застроена
площ 39,60 (тридесет и девет цяло и шестдесет) кв. м, върху Урегулиран поземлен имот
(УПИ) I-568 (първи за петстотин шестдесет и осем), в кв. 59 (петдесет и девети) с площ
720 (седемстотин и двадесет) кв. м, с. Овощник по ПУП, одобрен със Заповед № 366/1990
г., при граници: север – улица; изток – УПИ II-568; юг – УПИ XV и запад – улица.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване допълнително
право на строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни
разноски са за сметка на заявителя.

ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_423/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска
собственост, за продажба на земя с площ 682 кв.м., представляваща УПИ IV-770 в кв. 69
по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък в размер на 6 800 лв., без ДДС.
Председателстващият даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че
постоянните комисии подкрепят проекта за решение. Не постъпиха заявки в
електронната система и доклада се подложи на 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' - 23, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 0, така:
1.
2.
3.
4.
5.

Аксения Бориславова Тилева: За
Анна Василева Кожухарова: За
Борислав Александров Асенов: За
Владимир Йорданов Чучумишев : За
Галин Иванов Иванов: За
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6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Моника Божидарова Динева: Против
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Пламен Костов Стайков : За
16. Пламен Станимиров Караджов: Против
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Румяна Стоянова Друмева: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Теодора Ганчева Иванова : За
23. Цветан Тенев Шиков: За
24. Чавдар Костадинов Ангелов : За
25. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 169

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбСКазанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС
№1140 от
31.08.2005
г.

Име, фамилия
(фирма)

Приход
(лв.)

Николай Колев и 6 800,00
Иванка Колева

Предназначение

Описание на имота

Отстъпено право УПИ IV-770 в кв. 69
на строеж
с площ 682 кв. м по
ПУП на с. Бузовград

2. Определя пазарна цена в размер на 6 800, (шест хиляди и осемстотин) лева, без ДДС,
за продажба на земя с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв. м, представляваща
Урегулиран поземлен имот IV-770 (четвърти за седемстотин и седемдесети) в кв. 69
(шестдесет и девети) по Подробен устройствен план на с. Бузовград, одобрен със
Заповед №180/1989 г., при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ V-771;
югозапад – край на урбанизирана територия и запад – УПИ III-769.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота
по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и
вписване на договора са за тяхна сметка.
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ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_425/29.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 936 лв. без ДДС, при
разпореждане с имот, частна общинска собственост, за прехвърляне собствеността на
Проектен поземлен имот с идентификатор 35167.506.9695, кв. 421, площ от 27 кв.м.,
находящ се на ул. "Зефир", гр. Казанлък.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите, юриста е направил
допълнение в правното основание и даде думата за разискване. Не се регистрираха
желаещи 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. 36, ал. 1, т. 2, във вр. с 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, чл. 48, ал. 1, предл.
2-ро, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Моника Божидарова Динева: Против
13. Николай Златанов Димитров: За
14. Николай Митков Факиров: За
15. Пламен Костов Стайков : За
16. Радиана Стефанова Стефанова: За
17. Ридван Байрям Иляз : За
18. Роман Алексеев Желев: За
19. Румяна Стоянова Друмева: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Теодора Ганчева Иванова : За
22. Цветан Тенев Шиков: За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 170
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

Прихо
д (лв)

Предназначени
е

Описание на
имота

3826/

Малина Димова, Весела
Георгиева и Христиана
Каярова

936,00

Жилищно
строителство

Земя с площ 27 кв.
м в УПИ ХХIII3272 кв. 421 град
Казанлък

2020г.

2. Определя пазарна цена от 936,00 (деветстотин тридесет и шест) лева, без ДДС, за
прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Реална част,
при граници: улица „Зефир“, УПИ ХXII, ПИ 35167.506.3272, от урегулиран поземлен
имот ХХIII-3272 (двадесет и трети за три две седем две) в кв. 421 (четиристотин двадесет
и първи) по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №143/16.09.2019 г. на кмета на
община Казанлък, представляваща Проектен поземлен имот с идентификатор
35167.506.9695 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка девет шест девет пет)
с проектна площ 27 (двадесет и седем) кв. м, при граници: имоти с идентификатори
35167.506.3272, 35167.506.3273, 35167.506.9637, 35167.506.3271, по Скица-проект №15615824/09.07.2019 г. на СГКК-Стара Загора (вх. №01-299501-08.07.2019 г.) за изменение
на КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на
АГКК, за Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9637 с обща площ 1441 кв. м,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За
второстепенна улица, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Зефир“, без построената сграда.
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Христиана Каярова
ЕГНхххххххххх, Весела Георгиева ЕГНхххххххххх и Малина Димова ЕГН хххххххххх,
за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото решение, като
всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за
сметка на заявителите – Малина Димова, Весела Георгиева и Христиана Каярова.

ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_426/30.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно продажба на общинско жилище на наемател, представляващо
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183, с площ 69,51 кв.м;
адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", за сумата от 33 270,00 лв. без ДДС.
Председателстващият прочете доклада, съобщи, че комисиите подкрепят проекта за
решение и даде думата за разискване. След като не постъпиха желаещи за мнения и
предложения 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. 42, ал. 2 и
чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОС и чл. 40 от Наредба №12 на ОбС-Казанлък и Решение №
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17 от Протокол № 3/10.03.2020 г. на комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредбата № 12 на ОбСКазанлък, утвърдено от кмета на общината, Общинският съвет гласува поименно и
със 'за' - 21, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 2, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Добрин Цветанов Драгнев: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Мария Цонева Цонева : За
12. Моника Божидарова Динева: Против
13. Николай Златанов Димитров: За
14. Николай Митков Факиров: За
15. Пламен Костов Стайков : За
16. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Теодора Ганчева Иванова : Против
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 171

1. Изключва общинско жилище, представляващо Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.505.196.1.183 по КККР на гр. Казанлък от Приложение № 15 към
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.

2. 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 ОбСКазанлък, като към Приложение №6 се включва:
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АОС

Име,
фамилия
(фирма)

Приход
(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3829 от
19.03.2020 г.

Миладин
Огнянов

33 270,00

Жилище

Самостоятелен обект
в сграда с
идентификатор
35167.505.196.1.183
по КККР на гр.
Казанлък

3. Определя пазарна цена в размер на 33 270,00 (тридесет и три хиляди двеста и
седемдесет) лева, без ДДС, за продажба на общински имот, представляващ
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.196.1.183 (три пет едно шест
седем точка пет нула пет точка едно девет шест точка едно точка едно осем три) с площ
69,51 (шестдесет и девет цяло и петдесет и един) 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 на имота: гр. Казанлък, п. к. 6100, ж. к. „Изток“, намиращ се на
етаж 5 (пет) в Сграда с идентификатор 35167.505.196.1 (три пет едно шест седем точка
пет нула пет точка едно девет шест точка едно, етажи 8 (осем), предназначение:
Жилищна сграда – многофамилна, масивна конструкция - ЕПЖС, построена 1979
(хиляда деветстотин седемдесет и девета) г., разположена в Поземлени имоти с
идентификатори 35167.505.196 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно
девет шест) и 35167.505.745 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка седем
четири пет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива
на обекта: 1 (един), ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия
етаж: 35167.505.196.1.182, Под обекта: 35167.505.196.1.180; Над обекта:
35167.505.196.1.186; ведно с прилежащи части: Избено помещение № 63 (шестдесет и
три), с полезна площ 2,31 (две цяло тридесет и един) кв. м, при граници: север – краен
зид, изток – избено помещение №55, юг – коридор и запад – краен зид и 7,17 (седем цяло
и седемнадесет) кв. м от общите части на сградата и 1,42% (едно цяло четиридесет и два
процента) идеални части от правото на строеж. Апартаментът се състои от две стаи,
кухня, тераси.
4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота
по т. 3 с наемателя Миладин Огнянов, ЕГН хххххххххх, като всички данъци, такси и
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.
ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_428/30.04.2020 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 на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691, местност "Старите
лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 19 800 лв. без ДДС.
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Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде
думата за разискване. Не се регистрираха желаещи 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. 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 Общински съвет Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 21, 'против' - 2 и
'въздържали се' - 2, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Красимира Белчева Харизанова: За
13. Моника Божидарова Динева: Против
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Пламен Станимиров Караджов: Против
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 172

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 ОбСКазанлък, на общински имот:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.691 (три пет едно шест седем точка пет
нула пет точка шест девет едно), с обща площ 1475 (хиляда четиристотин седемдесет и
пет) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес:
гр. Казанлък, местност „Старите лозя“; Трайно предназначение на територията:
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Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Лозе, при съседи: 35167.505.641,
35167.505.692, 35167.505.689, 35167.505.3528, 35167.505.690.
Начална тръжна цена: 19 800 (деветнадесет 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 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_431/05.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 260 лв. без ДДС за прехвърляне
собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 14 кв.м.,
находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък.
Председателстващият 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. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка
с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26,
'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Добрин Цветанов Драгнев: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Моника Божидарова Динева: За
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: За
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Стоян Асенов Петров: За
24. Теодора Ганчева Иванова : За
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25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 173
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.)

Предназначение

Описание на
имота

№ 3837 от
09.04.2020
г.

Алеко Качанов

260,00

Придаваемо по
регулация

Реална част с
площ 14 кв. м от
УПИ II-989 в кв.
73 на гр. Крън.

2. Определя пазарна цена в размер на 260,00 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС, за
прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена земя с
площ 14 (четиринадесет) кв. м, при граници: север – улица; изток – УПИ III-990 и юг –
ПИ № 989, представляваща реална част, придаваема към имот с пл. № 989 (деветстотин
осемдесет и девети) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване Урегулиран поземлен имот II-989 (втори за деветстотин осемдесет и девети) в кв. 73
(седемдесет и трети) по плана на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед
№622/25.06.2003 г. на кмета на общината, с площ 504 (петстотин и четири) кв. м, при
граници: север – улица; изток – УПИ III-990; юг - УПИ III-990 и УПИ I-987,988,1241 и
запад – УПИ I-987,988,1241.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицето, за
прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.
ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_448/14.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, местност
"Старите лозя", гр. Казанлък.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата
за изказвания. Не постъпиха такива и се премина към гласуване на доклада.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към закона за
изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27,
'против' - 1 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Владимир Йорданов Чучумишев : За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Красимира Белчева Харизанова: За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Моника Божидарова Динева: За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Пламен Станимиров Караджов: Против
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Румяна Стоянова Друмева: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 174

Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на
задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ, за възстановяване на правото на
собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, на наследниците на
Никола Гугушев, поземлени имоти, както следва:

Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 9/28.05.2020 г.
Стр. 32 от 50

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.160.935 с проектна площ от 1551.09 кв.
м, получен от промяна на границата между ПИ с идентификатор 35167.160.727 с площ
1192.71 кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд
по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с идентификатор 35167.160.728 с площ 358,38 кв.м,
НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на
чл.19 от ЗСПЗЗ), местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК;
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.260.602 с проектна площ от 1884.64 кв.
м, получен от промяна на границата между ПИ с идентификатор 35167.260.555 с площ
1008.81кв. м, НТП „Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по
смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) и ПИ с идентификатор 35167.260.556 с площ 875,83 кв. м, НТП
„Лозе“, вид собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл. 19
от ЗСПЗЗ), местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД18-88 от 26.11.2015г. на ИД на АГКК;
3. Поземлен имот с идентификатор 35167.160.791 с площ от 1221,74 кв. м., НТП „Лозе“, вид
собственост Общинска частна (имот от остатъчният фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).
Признати с влезли в сила Решение №01/20.03.1996 г. по преписка с вх. № Я072/26.02.1992
г. и Решение № 01/04.04.1996 г. по преписка с вх. № Я673/02.06.1992 г.

ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_451/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда
на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор
35167.501.8041, с площ 991 кв. м, находящ се в гр. Казанлък; начална тръжна цена 39 620
лв. без ДДС.
Николай Златанов даде думата за разискване, като преди това съобщи, че материала е
подкрепен от комисиите, а допълнението от юриста е към правното основание. Не
постъпиха заявки и се премина към поименно гласуване.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, във вр.
с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за
търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14
септември 2004 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември
2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври
2019г., изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение №31/19.12.2019 г. за откриване
на процедура за приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26,
'против' - 3 и 'въздържали се' - 1, така:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

РЕШЕНИЕ
№ 175

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен
имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно
точка осем нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м.
по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1888/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед
№18-5151-21.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799,
35167.501.8797, 35167.501.603, 35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за
„Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със
Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. май 2020 г. на Поземлен имот с идентификатор
35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири
едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м. по Кадастрална карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на
Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797, 35167.501.603,
35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470
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по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение №777/2013 г. на ОбС-Казанлък,
определена в размер на 39 620 (тридесет и девет хиляди и шестстотин и двадесет) лв.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с
идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем
нула четири едно), с площ 991 кв. м. (деветстотин деветдесет и един) кв. м. по
Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015
г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-515121.05.2019 г. на Началника на СГКК - Стара Загора, гр. Казанлък, п. к 6100, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен
имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.572, 35167.501.8799, 35167.501.8797,
35167.501.603, 35167.501.602. Представляващ УПИ I-8041 за „Обществено делово
обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Решение №777/2013 г. на
ОбС-Казанлък. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена 39 620 (тридесет и девет хиляди и шестстотин и двадесет) лв.
без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена,
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр.
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие.
Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък в
срок за подаване на документите за участие в рамките на работното времена центъра,
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 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.
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9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в
“Държавен вестник” от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на
кандидати на 35-ия ден при същите условия.
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с
информационен меморандум като част от нея.
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет
Членове:
Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – началник отдел ИУС
Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
Добрин Драгнев – общински съветник
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт
Евгения Андонова – ст. експерт ОС
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Даниела Колева –
член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна
цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията,
участвали при провеждане на търга.
VI. Упълномощава Кмета на Oбщина Казанлък да извърши всички действия по
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр.85 от 26
септември 2003 г., изм. ДВ. бр.80 от 14 септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 ноември
2004 г., изм. ДВ. бр.115 от 30 декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 17 май
2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.37 от 21 април 2020 г.)

От името на ПП "ГЕРБ" Илиана Петкова Жекова поиска почивка.
Председателят на заседанието даде 15 минути прекъсване на заседанието.
Прекъсване на заседанието от 11:03 до 11:18
Проверката на кворума в 11:20 показа присъствие на 34 общински съветници от общо
37.
ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_442/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Председателстващият даде думата за разискване. Не постъпиха заявки за изказване в
електронната система и дебата беше прекратен. Премина се към гласуване на проекта за
решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35,
ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени
на земеделски земи, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27, 'против' - 0
и 'въздържали се' - 0, така:
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1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Красимира Белчева Харизанова: За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Моника Божидарова Динева: За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Румяна Стоянова Друмева: За
21. Станчо Георгиев Леков: За
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Стоян Асенов Петров: За
24. Теодора Ганчева Иванова : За
25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 176

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване
въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни
цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва:
1. Земеделска земя с площ от 650 (шестстотин и петдесет) кв.м, представляваща
Поземлен имот с идентификатор № 35167.140.745 (три пет едно шест седем точка едно
четири нула точка седем четири пет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“,
с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при
неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор №
35167.140.744, № 35167.140.743, № 35167.140.748 и № 35167.140.80. Поземлен имот с
идентификатор № 35167.140.745 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот
с планоснимачен № 745 по Кадастрален план на ползвателите, местност
„Мишелика“/Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 806.00 (осемстотин
и шест) лв.
2. Земеделска земя с площ от 908 (деветстотин и осем) кв.м, представляваща Поземлен
имот с идентификатор № 35167.161.560 (три пет едно шест седем точка едно шест едно
точка пет шест нула) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на
трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 9/28.05.2020 г.
Стр. 37 от 50

граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.161.599, № 35167.161.164, №
35167.161.566, № 35167.161.565 и № 35167.161.561. Поземлен имот с идентификатор №
35167.161.560 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен
№ 1560 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Корубаалъ“ /Старите лозя/,
землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 681.00 (шестстотин осемдесет и един) лв.
3. Земеделска земя с площ от 955 (деветстотин петдесет и пет) кв.м, представляваща
Поземлен имот с идентификатор № 35167.212.251 (три пет едно шест седем точка две
едно две точка две пет едно) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин
на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни
условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.212.252, №
35167.212.196 и № 35167.202.196. Поземлен имот с идентификатор № 35167.212.251 по
КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 2251 по
Кадастрален план на ползвателите, местност „Бекчийска могила“ /Старите лозя/,
землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 1132.00 (хиляда сто тридесет и два) лв.
4. Земеделска земя с площ от 818 (осемстотин и осемнадесет) кв.м, представляваща
Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.868 (три пет едно шест седем точка, две
четири нула, точка, осем шест осем) по КККР на гр.Казанлък, местност „Старите лозя“,
с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при
неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор №
35167.240.867, № 35167.240.870, № 35167.240.137, № 35167.240.869, № 35167.240.864,
№ 35167.240.865 и № 35167.240.866. Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.868
по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 868 по
Кадастрален план на ползвателите, местност „Татарска могила“ /Старите лозя/, землище
гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 1157.00 (хиляда сто петдесет и седем) лв.
5. Земеделска земя с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м, представляваща
Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.856 (три пет едно шест седем точка едно
пет нула точка осем пет шест) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин
на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при
граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.141, № 35167.150.857, №
35167.150.860, № 35167.150.859 и № 35167.150.855. Поземлен имот с идентификатор №
35167.150.856 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен
№ 856 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/,
землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 - 52.00 (петдесет и два) лв.
6. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с
идентификатор № 35167.307.19 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка
едно девет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чешма“, с начин на трайно
ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 3
(трета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.18, № 35167.307.82,
№ 35167.307.20 и № 35167.47.226. Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.19 по
КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен № 19 по
Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска чешма“, землище гр.
Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 1605.00 (хиляда шестстотин и пет) лв.
7. Земеделска земя с площ от 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв.м,
представляваща Поземлен имот № 302.7 (три нула две точка седем) по Плана на
новообразуваните имоти на местност “Карадере“, землище на с. Черганово, ЕКАТТЕ
80532, Община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен
управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и
отдих и категория на земята при неполивни условия: 7 (седма), при граници: Имот №
302.16, № 302.6, № 302.11 и землищна граница – 406.00 (четиристотин и шест) лв.
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8. Земеделска земя с площ от 958 (деветстотин петдесет и осем) кв.м, представляваща
Поземлен имот с идентификатор № 53179.153.279 (пет три едно седем девет точка едно
пет три точка две седем девет) по КККР на с. Овощник, местност „Бял камък“/Каракос/,
с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при
неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор №
53179.163.232, № 53179.153.227 и № 53179.153.278. Поземлен имот с идентификатор №
53179.153.279 по КККР на с. Овощник е идентичен с поземлен имот с планоснимачен №
3279 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бял камък“ /Каракос/, землище с.
Овощник, ЕКАТТЕ 53179 – 969.00 (деветстотин шестдесет и девет) лв.

ТОЧКА 17 (Седемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_453/18.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно
приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от
85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на
Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
Председателстващият каза, че постоянните комисии подкрепят проекта за решение, като
вносителя е входирал допълнително писмо, съгласно становището на юриста на ОбС.
Даде думата за изказвания, като не се регистрираха такива и се премина към гласуване
на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл.
11 от Наредба № 15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с §22, т.1, б. “б“ от ЗР на ЗУТ, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Владимир Йорданов Чучумишев : Въздържал се
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Моника Божидарова Динева: За
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Ридван Байрям Иляз : За
18. Роман Алексеев Желев: За
19. Румяна Стоянова Друмева: За
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20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Стоян Асенов Петров: За
22. Теодора Ганчева Иванова : За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 177

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да
приеме дарение от Костадин Бичев, както следва:
1.1. При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ ХIII-3181, кв.418 по плана на гр.
Казанлък, одобрен със Заповед № 965 от 21.07.1992 г., дарява на община Казанлък,
собствеността върху земя с проектна площ от 85 кв.м. (осемдесет и пет), представляваща
реална част от поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181. Даряваната реална част
от него е с проектен идентификатор 35167.506.9701. Данъчната оценка на дарената част
от имота е в размер на 1343,00 лв. (хиляда триста четиридесет и три лева), съгласно
Удостоверение за ДО №7404051672/12.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“ при
община Казанлък.
2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички
такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

ТОЧКА 18 (Осемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия
устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия
устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. № ОС-464/21.05.2020 г., вносителят
прилага Заповед № 1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено
обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и
уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004. по становища на ПК по устройство
на територията и на ПК по селско и горско стопанство.
Председателстващият каза, че постоянните комисии са подкрепили материала, като имат
забележка, която е коригирана с допълнително писмо от вносителя. Даде думата за
изказвания.
Емил Ивелинов Недялков /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаеми господин председател, уважаеми
колеги общински съветници, относно този доклад с номер 449, който трябва да бъде
разгледан от предложението за изменение на Общия устройствен план на община
Казанлък, предлагам тази точка от дневния ред да бъде отложена за разглеждане на
следващо заседание на общинския съвет. Мотивите ми са следните - по принцип общия
устройствен план на община Казанлък е приет през месец декември 2017 с идеята да не
се променя в един така средносрочен период от време. Всички сме наясно, че
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предложенията за промяна в този план трябва да бъдат разгледани по-прецизно и да
съответстват на общата визия на града. Поради извънредната обстановка, в която сме
всички все още, не успяхме да се срещнем лице в лице със заявители и докладчици, така
че предлагам на уважаемия господин председател на следващо заседание всеки един
заявител на инвестиционно намерение, заедно със съответния проектант да представи
визията си относно всеки проект от 20-те, които са включени в доклада, също така
неговите възгледи към цялостното градоустройство на града. Предложението е
продиктувано от факта, че е необходимо всички общински съветници да бъдем запознати
с тези промени, които се предлагат, да получим разумната увереност, че взимаме
правилно решение при гласуване. Благодаря за вниманието!“
Не постъпиха други желаещи за мнения и председателстващият подложи на гласуване
предложението на Емил Недялков: „Доклада да се отложи за разглеждане за следващо
заседание на Общински съвет.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува и със 'за' - 26,
'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 178
Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.

ТОЧКА 19 (Деветнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_446/13.05.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка
дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с
проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.
Николай Златанов каза: „Искам да ви кажа, че тази идея да разглеждаме в пълнота
състоянието на търговските дружества са породи още в предния мандат, осъществихме
я най-накрая. За съжаление съвпадна с извънредното положение, което не ни позволи
наистина да се срещнем така лице в лице с много хора, в тоя смисъл запознати сте с
доклада. Набелязали сме няколко мерки, които са съществени, упоменати са конкретно
там и те предвиждат инициативата на общинския съвет да инициираме промяна в
определени наредби на определени посочени текстове, затова ви призовавам да
подкрепите този доклад!“
Нямаше желаещи за изказвания и се премина към гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 4 и ал. 5 от ПОДОбС
Казанлък, Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' 0, прие
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РЕШЕНИЕ
№ 179
Приема Отчет за дейността на Временна комисия за проверка на дейността и
изпълнението на Бизнес-плановете на общинските търговски дружества в община
Казанлък.

ТОЧКА 20 (Двадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_359/17.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на "ДКЦ Поликлиника
Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за
2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. № ОС461/20.05.2020 г., вносителят допълва нова т. 3 в проекта за решение - "Приемане на
мерки за подобряване на финансовото състояние на "ДКЦ - Поликлиника".
Председателстващият каза: „Както знаете д-р Лучев беше длъжен да внесе тези мерки
във връзка с това, че загубата му за годината стана по-голяма от една четвърт от капитала
и в тоя смисъл той прилага и мерки. Както виждате в доклада, който ние изготвихме във
временната комисия предложихме едни мерки, които бяхме взели от неговата програма
за развитие през последната година, но тук д-р Лучев вече съвсем съвестно предлага
наистина конкретни мерки, в тоя смисъл предложението за мерките, които приемаме е
предложението на доктор Лучев в този доклад, а не на комисията, която беше в
предходния доклад. Комисиите подкрепят проекта за решение, временната комисия
също подкрепя проекта за решение, в това число и освобождаването от отговорност.“
Николай Златанов уточни, че по докладите за търговските дружества ще се допълни в
правното основание т. 8 от чл. 21 от ЗМСМА, поради факта, че се разпорежда с
общинско имущество.
Не постъпиха заявки за изказвания и се премина към гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл.
21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските
търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на
собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' 0, така:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аксения Бориславова Тилева: За
Анна Василева Кожухарова: За
Владимир Йорданов Чучумишев : За
Галин Иванов Иванов: За
Георги Иванов Пенчев : За
Джамал Неджипов Папарланов: За
Емил Ивелинов Недялков: За
Иван Георгиев Гитев: За
Илиана Петкова Жекова: За
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10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Николай Златанов Димитров: За
14. Николай Митков Факиров: За
15. Пламен Костов Стайков : За
16. Пламен Станимиров Караджов: За
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Румяна Стоянова Друмева: За
21. Станчо Георгиев Леков: За
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Стоян Асенов Петров: За
24. Теодора Ганчева Иванова : За
25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 180
1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на „Диагностично-консултативен център
Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ЕИК: 123527016, със седалище и адрес на управление:
гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ № 12.
2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на „Диагностично-консултативен
център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД - Д-р Петър Иванов Лучев.
3. Приемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на дружеството.

ТОЧКА 21 (Двадесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_437/08.05.2020 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ
"Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на
Годишния финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на
дружеството.
Не постъпиха заявки за изказване в системата и се премина към гласуване по поставения
въпрос.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1, т. 3
и т. 7 от Наредба № 19 на Общинския съвет съвет-Казанлък за общинските търговски
дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост
върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
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1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Владимир Йорданов Чучумишев : За
4. Галин Иванов Иванов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Николай Златанов Димитров: За
14. Николай Митков Факиров: За
15. Пламен Костов Стайков : За
16. Радиана Стефанова Стефанова: За
17. Роман Алексеев Желев: За
18. Румяна Стоянова Друмева: За
19. Станчо Георгиев Леков: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Стоян Асенов Петров: За
22. Теодора Ганчева Иванова : За
23. Чавдар Костадинов Ангелов : За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 181
1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 година на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски"
ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК: 123540775, със седалище и адрес на управление: гр.
Казанлък, ул. Старозагорска № 16.
2. Освобождава от отговорност за 2019 година управителя на „МБАЛ Д-р Хр.
Стамболски" ЕООД – Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.
3. Дава съгласие на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък печалбата за 2019
година в размер на 639 754,98 лева да се покрие загуба от минали години, която към
31.12.2019 година възлиза на 2 255 098 лева.
4. Упълномощава Д-р Кети Маналова-Владкова – Управител на „МБАЛ Д-р Хр.
Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък да предприеме необходимите действия по изпълнение
на т. 3 от настоящото решение.
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ТОЧКА 22 (Двадесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_441/11.05.2020 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет
за 2019 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от
отговорност управителя на дружеството.
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение, след което
даде думата за разискване. Не постъпиха заявки за изказване в електронната система и
се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т.
3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски
дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост
върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Владимир Йорданов Чучумишев : За
4. Галин Иванов Иванов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Моника Божидарова Динева: За
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Станчо Георгиев Леков: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Стоян Асенов Петров: За
23. Теодора Ганчева Иванова : За
24. Чавдар Костадинов Ангелов : За
25. Юзеир Али Кенан: За
26. Янко Тонев Запрянов: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 182
1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАЗАНЛЪК" ЕООД.
2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАЗАНЛЪК" ЕООД – Светослав Колев.

ТОЧКА 23 (Двадесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_443/12.05.2020 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка
Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на
"Казанлъшка Искра" ЕООД за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на
дружеството.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите и даде думата за
разискване. Не се регистрираха желаещи и се премина към поименно гласуване на
проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл.
21, ал.1, т. 3 и т. 7 от Наредба №19 на Общински съвет – Казанлък за общинските
търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на
собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' 2, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Владимир Йорданов Чучумишев : За
4. Галин Иванов Иванов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Моника Божидарова Динева: Въздържал се
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Пламен Станимиров Караджов: За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: За
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22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се
27. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 183

1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, ЕИК
833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.
2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД –
Симеон Асенов Стоилков.
ТОЧКА 24 (Двадесет и четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_444/12.05.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест"
ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и
освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите, които са го разгледали
и даде думата за мнения и предложения. Не се регистрираха желаещи в електронната
система и се премина към поименно гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т.
3 и т. 7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски
дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост
върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 2, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Владимир Йорданов Чучумишев : За
4. Галин Иванов Иванов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Джамал Неджипов Папарланов: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Моника Божидарова Динева: Въздържал се
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
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17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Станчо Георгиев Леков: За
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Стоян Асенов Петров: За
23. Теодора Ганчева Иванова : За
24. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се
25. Юзеир Али Кенан: За
26. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 184
1. Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624,
със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. “Славянска“ № 10.
2. Освобождава от отговорност за 2019 г. управителя на „Балканинвест“ ЕООД – Петко
Константинов Карагитлиев.

ТОЧКА 25 (Двадесет и пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_440/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка
на годишния финансов отчет за 2020 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение
- д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Иван
Гитев.
Председателстващият съобщи, че постоянните комисии нямат забележки по материала
и даде думата за дебати. Не се регистрираха желаещи в електронната система и се
премина към гласуване на точката.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от Наредба № 19 на Общински съвет - Казанлък за
общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на
правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и
чл. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общинският съвет гласува и със 'за' 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 185
І. Да се проведе конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на:
Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък;
Регистрираните одитори прилагат оферта за посоченото по-горе дружество.
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II. Критерии за подбор:
1. Регистрация като дипломиран одитор по Закон за независимия финансов одит за
съответната година.
2. Минимум пет години стаж като регистриран дипломиран одитор.
3. Цена на офертата.
III. Критерий за оценка на офертите е предложена „най-ниска цена“.
IV. За провеждане на конкурса по т. I, Общински съвет – Казанлък назначава комисия в
състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет „ФИС“
Членове:
Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – н-к отдел „ИУС“
Зорница Антонова – н-к отдел „Социални дейности“
Иван Гитев – общински съветник
При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Даниела
Колева – н-к отдел „ИУС“.
При отсъствие на юриста, същият да бъде заменен от Кольо Байков – гл. юрисконсулт.
При отсъствие на друг член от комисията, същият да бъде заменен от Снежана Станчева
- ст. експерт „ОСДНР“.
V. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 15.06.2020 г. /понеделник/ от 14:30 часа
в Ритуалната зала в сградата на общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6,
гр. Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие
по т. ІІ и т. ІІІ от настоящото решение, втората дата за провеждане на конкурса е
01.07.2020 г. при същите условия.
VI. Необходими документи за участие:
1. Заявление за участие – свободен текст;
2. Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран одитор по ЗНФО;
3. Документ удостоверяващ пет години стаж като регистриран одитор по ЗНФО;
4. Оферта за заверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Многопрофилна болница
за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и
наименованието на конкурса.
VII. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие: необходимите документи
за участие се подават в Центъра за информация и услуги на граждани при Община
Казанлък, бул. „Розова Долина“ № 6, гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се
приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване
е 16:30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.
VIIІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими
действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване на поставените
изисквания.
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ІX. Възлага на управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък да
сключи договор с класирания на първо място одитор, въз основа на проведения конкурс,
като в него се включи и следното задължение на одитора: „Предоставяне на одитираното
дружество своевременна информация и консултация по настъпилите промени в
действащото законодателство“.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:37 часа.
За протокола от началото до края,

ПРОТОКОЛИСТ:
(Гл. спец. Д. МАРКОВА)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
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