Общински съвет – Казанлък

Протокол № 11

ЗАСЕДАНИЕ
№ 11
Проведено на 30.07.2020 г.
Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет – Казанлък;
Радиана Стефанова Стефанова – зам.-председател на Общински съвет – Казанлък.
Днес, 30.07.2020 г. от 09:32 часа в залата на ОбС „Инфра“, се проведе заседание на
Общински съвет - Казанлък.
Проверката на кворума показа присъствие на 29 общински съветници от общо 37.
Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени.
От заседанието с подадени заявления за отсъствие са Деко Григоров, Владимир
Чучумишев и Моника Динева.
ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_000/23.07.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за Заседание № 11
Председателстващият обясни, че поради удължаване срока на извънредното положение
в страната ще подложи на гласуване предложение за провеждане на Заседание № 11 при
закрити врата.
Предложение от Николай Златанов Димитров: Заседанието да се проведе при закрити
врата по реда на чл. 41 от Правилника на ОбС-Казанлък, без участие на гости,
журналисти и граждани, поради епидемичната обстановка в страната.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 26, 'против' - 4 и 'въздържали се' - 0, прие
предложението.
Николай Златанов Димитров подложи на гласуване и следното предложение: ОС578/29.07.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Николай Златанов - председател на
Общински съвет относно приемане на решение за непровеждане на редовно заседание
на Общински съвет Казанлък през месец август 2020 г., да бъде включен в дневния ред
като поредна точка 32 !
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 2, прие
предложението.
Подложи се на гласуване проекта за дневен ред с приетото допълнение.

Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
следния
ДНЕВЕН РЕД
1. ОС_520/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на ново Решение за Кандидатстване с проектно
предложение по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите” - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
2. ОС_557/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2020
г. на стойност 300 000 лева.
3. ОС_560/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък
за 2020 г. в частта на Приложения №4, №13 и №14.
4. ОС_533/07.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед №
992/03.07.2020 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение
на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на
общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен
отчет за 2019 година. Постъпи писмо с вх. № ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят
прилага Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г.
5. ОС_540/10.07.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и
постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.
6. ОС_555/16.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за изменение на
действащия ПУП - план за улична регулация в обхват част от " Централна градска част"
и част от кв. "Новенски" в гр. Казанлък, с обща площ от 1910 дка.
7. ОС_537/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък
за учебната 2020/2021 г., съгласно Приложение № 1.
8. ОС_538/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни
автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
9. ОС_539/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната
2020/2021 година.
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10. ОС_566/21.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед
№ 992/03.07.2020 г. с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухнямайка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за
раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
11. ОС_553/15.07.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест"
ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на
обособени части от имуществото на дружеството. С писмо вх. № ОС-570/22.07.2020 г.,
вносителят коригира и допълва проекта за решение в частта на т. 1 от доклада.
12. ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на
територията на Община Казанлък за 2019 г.
13. ОС_521/03.07.2020 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 - Поземлен имот с
идентификатор 27499.501.1423, с площ 533 кв. м, по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Допълва се състава на комисията: Мария Цонева.
14. ОС_523/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8150 лв. без ДДС за продажба
на земя с площ от 677 кв.м., представляваща УПИ I-390, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ.
Казанлък.
15. ОС_524/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4700 лв. без ДДС за продажба
на земя с площ от 468 кв.м., представляваща УПИ XIII-513, кв. 31 в с. Бузовград, общ.
Казанлък.
16. ОС_525/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на
общински имоти, находящи се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
17. ОС_526/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 730
лв. без ДДС на УПИ IV-393, кв. 37 в с. Дунавци, общ. Казанлък.
18. ОС_527/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени
имоти, находящи се в гр. Казанлък и с. Ясеново.
19. ОС_528/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени
имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово и с. Шейново.
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20. ОС_546/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина и с. Горно
Черковище, общ. Казанлък.
21. ОС_547/14.07.2020 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 35167.502.5362, находящ се на
ул. "Столетов" № 34, гр. Казанлък, с площ 303 кв. м по КККР на гр. Казанлък и
определяне на начална тръжна цена в размер на 12 300 лв. без ДДС.
22. ОС_548/14.07.2020 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 35167.502.204, с площ от 292
кв.м., находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 58
400 лв. без ДДС.
23. ОС_559/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и
№11 неразделни части от нея.
24. ОС_567/21.07.2020 г. - Доклад от Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р
Христо Стамболски", гр. 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 нежилищен
имот, собственост на МБАЛ, находящ се в гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер
на 194 900 лв. без ДДС.
25. ОС_551/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно отдаване под наем чрез публичен търг по реда на чл. 80, т. 2 от
Наредба № 15 на ОбС на Самостоятелен обект в сграда с площ 45,35 кв. м с
идентификатор 35167.502.5904.2.1 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална
наемна цена в размер на 290 лв./месец. Предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент.
26. ОС_513/25.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на
общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9, местност "Абаята" по КККР на
гр. Казанлък, за сумата от 180,00 лв. без ДДС.
27. ОС_554/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
28. ОС_531/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлени имоти,
находящи се в с. Долно Изворово, НТП - "нива", с цел промяна на предназначението в
"За безвредни производства и складови дейности"; 2. Одобряване заданието, съставено
от Възложителя.
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29. ОС_529/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на
Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък
в съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности - разновидност
1 (Ок1) на ОУП на община Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от
Възложителя.
30. ОС_516/01.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация и електроснабдяване,
транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.386 - с НТП "Друг вид земеделска земя",
местност "Старите лозя", с площ от 632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна
предназначението в "За вилно строителство".
31. ОС_550/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план за застрояване на Поземлен имот № 35167.302.30 - с НТП "За друг вид застрояване"
с площ от 913,00 кв.м., местност "Големите ливади" по КККР на гр. Казанлък, с цел
промяна на предназначението "За смесено предназначение - работилница за безвредно
производство и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
32. ОС_578/29.07.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Николай Златанов - председател на
Общински съвет относно приемане на решение за непровеждане на редовно заседание
на Общински съвет Казанлък през месец август 2020 г.

ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_520/03.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на ново Решение за Кандидатстване с проектно
предложение по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите” - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Председателстващият каза, че комисиите нямат забележки по материала, а юриста на
ОбС е направил допълнение в правното основание. Даде думата за изказвания. Не
постъпиха заявки в електронната система и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет гласува и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали
се' - 0, прие
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РЕШЕНИЕ
№ 200
1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за
финансиране разкриване на нова социална услуга за подкрепа в общността и в семейна
среда – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени
увреждания и техните семейства по процедура безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и
младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални
услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Дава съгласие за поемане на ангажимент и възлага на Община Казанлък да разкрие
съответната социално и интегрирана здравно-социална услуга за деца и младежи и
техните семейства, за чието изграждане е получила финансиране по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – 1 брой Дневен център за подкрепа на деца и
младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за
дневна грижа и 60 места за почасови консултации.
ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_557/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2020
г. на стойност 300 000 лева.
Председателстващият даде думата за изказвания, като преди това съобщи, че комисиите
подкрепят материала. Нямаше желаещи за мнения и предложения и се премина към
гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува и със 'за' - 33,
'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 201
Общински съвет – Казанлък приема Протокол от 08.06.2020 г. на Комисията назначена
със Заповед №709/22.05.2020 г. и предложението на Кмета на Община Казанлък и
одобрява списъка от четвъртокласната пътна мрежа за преасфалтиране през 2020 г.,
както следва:
1. Общински път SZR 1064 между с. Енина – с. Долно Изворово – с. Горно Изворово 4 000
кв.м. на стойност 83 320,00,00 лв. с ДДС.
2.Общински път SZR 1068 с. Ръжена – с. Горно Черковище 3 400 кв.м. на стойност 70 822,00
лв. с ДДС.
3. Общински път SZR 1064 между с. Шейново – с. Ясеново , 4 500 кв.м. на стойност 93 735,00
лв. с ДДС.
4. Общински път SZR 1065 между с. Голямо Дряново – с. Дунавци , 2 500 кв.м. на стойност
52 075,00 лв. с ДДС.
РЕКАПИТУЛАЦИЯ за участъците по двата пътя – 14 400,00 кв.м. на стойност 299 952,00 лв.
с ДДС.
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ТОЧКА 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_560/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък
за 2020 г. в частта на Приложения №4, №13 и №14.
Николай Златанов каза, че комисиите подкрепят доклада, а юриста на ОбС е направил
допълнение в правното основание. Даде думата за изказвания.
Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък каза: „Уважаеми господин
председател, дами и господа общински съветници, в предходното заседание на
Общинския съвет поех ангажимент на шестмесечието да дадем като администрация
справка, за това как се движат приходите и в каква посока ще върви бюджета във второто
шестмесечие, във връзка с намалените приходи по време на месеците април, май и юни
включително. Имам тези цифри, но за да не отнема много време, ще направя само
обобщаване на минусите, които са сравнителни към шестмесечието на 2019 г. като
приходна част и ще посоча някои конкретики откъде точно са тези минуси, както и ще
дам информация за Инвестиционната програма. Точните цифри за касовото изпълнение
на бюджета за 2020 г. към шестмесечието ще получите като информация, която до
няколко дни ще бъде входирана в Общинския съвет за сведение. Община Казанлък не се
различава от останалите общини в Република България, знаете вече имаше информация
в медиите, а и многократно в Националното сдружение на общините се правиха анализи
как се движат приходите в общинските бюджети, тъй като Вие разбирате, че общините
не само че бяхме на първа линия, но и както всички юридически и физически лица сме
засегнати от към кризата, която продължава бих казала, но за разлика от всички
обществени групи в държавата, общините са единствените организации на първа линия,
които до момента не получиха целево подпомагане от държавния бюджет. Надяваме се
да има такова в обсъжданията, които предизвикахме от Националното сдружение в
Министерството на финансите с конкретни предложения за финансово подпомагане.
Какви са цифрите конкретно за община Казанлък? Данъчните приходи към
шестмесечието спрямо 2019 г. първото шестмесечие със 221 608 лв. по-малко.
Неданъчните приходи към този период са с минус 891 292 лв. или общо за шестмесечието
ние имаме по-малко приходи от данъци 1 112 900 лв., на фона на местните приходи,
които знаете в какъв размер са спрямо общия бюджет на общината, това никак не е малък
минус. Ще спомена откъде най-вече се получава той – 211 000 лв. са разликите в минус
в приходната част от имуществени данъци и данък върху недвижимите имоти, данък
върху превозните средства. Минус 462 000 лв. е липсата от приходи от продажби на
услуги, като за Ваша информация, тук се включват загубите от приходи към
шестмесечието на културните институти, най-големия минус е в Историческия музей
„Искра“ - минус 278 000 лв. и в Общинска администрация - 131 000 лв. Всички културни
институти са засегнати. Другата голяма разлика се появява от общинските такси основно
от таксите за детски градини, които са на минус 174 000 лв., детските ясли минус 29 000
лв. Също така другите общински такси, глоби и санкции почти 200 000 лв. са на минус.
Малко конкретика, например апаратите за кратковременно паркиране са имали приход
през миналата година към шестмесечието 74 000 лв., сега прихода е малко под 50 000 лв.
SMS паркирането е също към шестмесечието намалено с 30%, глобите с фиш миналото
шестмесечие са били 16 430 лв., сега нямат и 6000 лв. Глобите на общинска полиция
също за миналото шестмесечие са били 10 150 лв., сега са 3800 лв. От една страна това е
добре, защото хората наистина не бяха репресирани и притискани в този момент, но пък
и неспазването на законите и затварянето на очите за контрол, също не е добра практика,
защото много често това създава хаос.
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Така, по отношение на другите приходи в общинския бюджет, които се явяват от
разпореждане с общинско имущество продажбите са с 20% изпълнение към сегашното
шестмесечие и с минус от миналата година на шестмесечието 2 365 000 лева.
Инвестиционната програма, нейното състояние към момента, по нея са възложени и
изплатени обекти за милион и 700 хиляди лв. и възложени и неразплатени обекти за
милион и 300 хиляди лв., тоест ние вече по нея сме изхарчили около 3 094 000 лв. Не
възложените обекти, които сме решили да спестим за възлагане от инвестиционната
програма, макар че знам, че ще има много големи противоречия основно с кметовете на
населените места, са на стойност около 2 милиона лева. Това са основно асфалтиране на
улици, изграждане на тротоари и настилки в града и населените места, но за следващото
шестмесечие, в което се очакват още негативни ефекти върху икономиката, върху
гражданите като последици от тази пандемия считаме, че по-добре да спестим от
инфраструктура, отколкото от други разходи, които задължително трябва да направим
по отношение на децата, на учениците, които предстоят да тръгнат на училище,
социалните домове и всички групи социално слаби, към които общината има своите
задължения и до края на годината те наистина трябва да бъдат първи приоритет в малкия
фонд на приходната част, който трябва да разпределим, така че да не почувстват
проблеми. В тази връзка вие ще видите и конкретните цифри в касовото изпълнение, ние
не очакваме до края на годината да имаме изпълнение на приходната част на бюджета и
затова не можем да направим кой знае какви икономии от други дейности, освен от
Инвестиционната програма. Към момента не ви предлагаме промяна в инвестиционната
програма, защото не се налага, не възлагането на определени обекти означава, че те
нямат да бъдат посочени в разходната част на бюджета и вие ще видите в края на
годината нейното изпълнение с какъв минус ще бъде. Също така искам да ви кажа, че
сме в преговори с Общинска банка по отношение на решението, което ни дадохте през
април месец за опериране с един милион лева в рамките на един овърдрафт, с който ако
преценим, че имаме недостиг в бюджета и задължителни разходи, които трябва да
покрием, да можем да оперираме. Ние към момента все още не сме сключили този
договор, защото прецизираме всички възможности, които могат да дойдат от държавата.
Не ни се иска да отиваме към такъв договор макар, че той не застрашава общината ако
не го ползваме с нищо, тъй като таксата е минимална. Искаме да видим през август месец
Правителството какво ще направи за общинските бюджети по какъв начин ще ни
компенсират, все още се надяваме, че ще има целеви средства за компенсиране на тия
загуби в приходната част на общините и тогава ще пристъпим или не към решение на
това съгласие, което получихме от вас и ще ви уведомим. И последно също така бях
поела ангажимент към предложенията на общинските съветници от групата на „БСП“,
които бяха допълнение към решенията, които приехте в периода на пандемията, които
искам да ви кажа, че отчитаме като много навременни и добри, спрямо обществеността,
защото ще видите, че основно намалението на нашите приходи идва от такси и от
наемите, от които се възползваха по-голямата част от юридическите лица, които бяха
засегнати, патентния данък тоест всичко, което беше обмислено от вас и предложено на
гражданите, те се възползваха от него. Но имаше предложения, за които трябваше да
преценим заедно дали може общинския бюджет да ги поеме оттук нататък, защото
повече да направим за облекчаване на децата, на майките, на семействата и на
юридическите лица. Ние вчера заедно с част от групата на общинските съветници от
„БСП“ направихме една конструктивна среща, обсъдихме техните предложения и аз
считам, че решенията, които приехме са конструктивни, важни, те могат да ги споделят
ако желаят, но към момента не се налага да предприемаме промяна в разходната част на
бюджета, така че да предлагам решения свързани с решенията, които приехме по време
на пандемията.
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Най-вероятно обаче ще се наложи есента ако пандемията продължава с тези темпове, в
които върви през лятото, да приемаме още решения за други социални групи, които ще
имат нужда от нашата подкрепа. Това е към момента! Благодаря Ви за съдействието и за
подкрепата на всички в тоя период, който беше наистина труден за преминаване!“
Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин
председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги общински съветници,
надявам се, че вече няма второ мнение в тази зала, че се намираме в икономическа
рецесия и както негативните последствия за общината и общинската хазна, така всички
ние усещаме и в нашето ежедневие. Смятам, че тук трябва да направя това изказване и
да ви запозная все пак, че имаше такава среща с г-жа Стоянова, стигнахме до
единомислие по две от предложенията, в крайна сметка със запознаване ситуацията в
другия законодателен основен орган в Република България – Парламента, че вървят в
момента такива промени в Законите, които да направят възможни тези предложения да
се случат и ние да гласуваме такива придобивки в най-близко бъдеще. В момента в
Парламента върви между първо и второ четене Закона за изменение и допълнение на
Закона за предучилищното образование, в което има предложение да се освободят от
такси за детските градини част от децата, но все още не са известни по какви критерии.
За това не знам дали по правилник може да го направя, но правя достояние пред вас с
едно предложение, в което ние да вземем като Общински съвет за създаване на една
Временна комисия от пет общински съветници, като представител един от четирите
групи и представителя на „ВМРО“, за да започне изготвянето на критерии за
освобождаване заплащането на такса на детски градини и ясли дължими от родители,
които получават социални помощи или месечни помощи за деца по реда на Закона за
социално подпомагане, Закона за семейните помощи децата както и такива загубили
работата си в периода на действие на извънредното положение обстановката или излезе
в неплатена отпуска. Също така предлагаме кмета на община Казанлък да предложи
двама служители от общинска администрация да влязат в тази комисия, като участват в
нейната работа по предложенията изготвени на тези критерии и в срок до 31.08.
комисията да изготви и да внесе в Общински съвет доклад за своята работа, като
очакваме през това време до септември месец Народното събрание да гласува това
изменение на закона и за да не губим време, защото всички знаем, че септември месец
децата започват да посещават детски градини и да бъдем в течение на нещата.
Предложението за освобождаване на такса смет разбрахме, че все още няма промяна на
закона, но се работи в тази насока да се развържат ръцете на общинска администрация
да освобождават по месеци за такса смет за фирмите, така че мисля че в течение на
времето ще се случат и там нещата. Благодаря ви!“
Роман Желев направи изказване, че съгласно чл. 44, ал. 3 от Правилника на ОбС, не могат
да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.
Председателстващият поясни, че ако предложението бъде включено в края на месец
септември, ще се обезсмисли, защото учебната година вече ще е започнала и предложи
да бъде гласувано като поредна точка от проекта за решение към доклада. Постави на
гласуване предложението на Пламен Караджов, а именно: „Предлага да се създаде т. II в
проекта за решение с текст: "Създава Временна комисия от 5 члена за изготвяне на
критерий за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли."
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1,
така:
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1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Иван Христов Колев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За
16. Мария Цонева Цонева : За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Ридван Байрям Иляз : За
23. Роман Алексеев Желев: Въздържал се
24. Румяна Стоянова Друмева: За
25. Станчо Георгиев Леков: За
26. Стефан Пенков Стефанов: За
27. Стоян Асенов Петров: За
28. Теодора Ганчева Иванова : За
29. Цветан Тенев Шиков: За
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За
31. Юзеир Али Кенан: За
32. Янко Тонев Запрянов: За
прие предложението.
Председателстващият премина към обсъждане на задачите на Временната комисия,
както и нейния състав, като посочи правното основание да бъде допълнено с чл. 23 и чл.
36 от Правилника на ОбС.
От групата на „ГЕРБ“ госпожа Илиана Жекова посочи Аксения Тилева да бъде
председател на Временната комисия. От групата „Алтернативата на гражданите“
посочиха Красимира Харизанова, от „ДПС“ - Джамал Папарланов, от „БСП за България“
- Теодора Иванова и Чавдар Ангелов от „ВМРО“.
Съветниците подкрепиха предложението за Аксения Тилева за председател на
Временната комисия.
Николай Златанов подложи на гласуване цялото предложение, а именно: „Определя
задачи на комисията да изготви критерий от освобождаване от заплащане на такси за
детски градини и ясли, дължими от родители, които получават социални помощи и/или
месечни помощи за деца, в периода на действие на епидемичната обстановка. Срок на
действие - 01.09.2020 г.
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 10 от 58

Състав: Председател: Аксения Тилева
Членове: Красимира Харизанова
Джамал Папарланов
Теодора Иванова
Чавдар Ангелов“
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 33, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0,
така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Иван Христов Колев: За
13. Илиана Петкова Жекова: За
14. Калин Петров Божков: За
15. Красимира Белчева Харизанова: За
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За
17. Мария Цонева Цонева : За
18. Николай Златанов Димитров: За
19. Николай Митков Факиров: За
20. Пламен Костов Стайков : За
21. Пламен Станимиров Караджов: За
22. Радиана Стефанова Стефанова: За
23. Ридван Байрям Иляз : За
24. Роман Алексеев Желев: За
25. Румяна Стоянова Друмева: За
26. Станчо Георгиев Леков: За
27. Стефан Пенков Стефанов: За
28. Стоян Асенов Петров: За
29. Теодора Ганчева Иванова : За
30. Цветан Тенев Шиков: За
31. Чавдар Костадинов Ангелов : За
32. Юзеир Али Кенан: За
33. Янко Тонев Запрянов: За
прие предложението.
Постави се на гласуване основния въпрос с приетите допълнения.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 oт Закона за публичните
финанси и чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 на Общински съвет –
Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности,
за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за
управление на общинския дълг, чл. 23 и чл. 36 от Правилника на Общински съветКазанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 30, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Христов Колев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За
16. Мария Цонева Цонева : За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Ридван Байрям Иляз : За
23. Роман Алексеев Желев: За
24. Станчо Георгиев Леков: За
25. Стефан Пенков Стефанов: За
26. Стоян Асенов Петров: За
27. Теодора Ганчева Иванова : За
28. Цветан Тенев Шиков: За
29. Чавдар Костадинов Ангелов : За
30. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 202
I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като
изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, изменено с Решение
№145 от 15.04.2020 г., изменено с Решение №186 от 25.06.2020 г. в следните точки:
- по т.2.2.1 изменя Приложение №4 без да изменя общо разходи за местни дейности.
- 13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер
от 8 809 670 лева на 8 817 370 лева, съгласно Приложение №13.
- 14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство
и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и
за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по
заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.
II. Създава Временна комисия от 5 общински съветници, за изготвяне на критерии за
освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли със следния състав:
Председател: Аксения Тилева
Членове: Красимира Харизанова
Джамал Папарланов
Теодора Иванова
Чавдар Ангелов
1. Определя задачи на комисията, да изготви критерии за освобождаване от заплащане
на такси за детски градини и ясли, дължими от родители, които получават социални
помощи и/или месечни помощи за деца, в периода на действие на епидемичната
обстановка.
2. Срок на действие на Временната комисия – 01.09.2020 г.
3. Предлага на Кмета на община Казанлък, да посочи двама служители от общинска
администрация, които да работят съвместно и да подпомагат дейността на Временната
комисия.
4. Комисията по т. II да внесе в Общински съвет доклад за извършената работа.

ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_533/07.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед №
992/03.07.2020 г. с проект за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение
на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на
общинския дълг и на лицата по чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен
отчет за 2019 година. Постъпи писмо с вх. № ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят
прилага Протокол от обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г.
Председателстващият каза, че комисиите са подкрепили проекта за решение и даде
думата за мнения и предложения. Не постъпиха заявки и се премина към поименно
гласуване.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за Общински дълг, чл. 140 от Закона за публичните
финанси и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на
общинския бюджет и за управление на общинския дълг, Общинският съвет гласува
поименно и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Иван Христов Колев: За
13. Илиана Петкова Жекова: За
14. Калин Петров Божков: За
15. Красимира Белчева Харизанова: За
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За
17. Мария Цонева Цонева : За
18. Николай Златанов Димитров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
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: За
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
29. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 203
1. Приема Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към
31.12.2019 г. и на сметките за средства от Европейския съюз.
2. Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.
8а от Закона за общинския дълг за 2019 година.
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ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_540/10.07.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и
постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.
Николай Златанов каза: „Считам, че всички сте запознати с отчета, това е работата, която
сме свършили, наистина един нов мандат, 1/3 от съветниците са нови лица, нов
правилник, което беше нормално да направим най-накрая. Много нови постановки вместо 11, 8 комисии, считам че това предложение и прието решение беше правилно, тъй
като от една страна администрацията е принудена по-малко пъти да идва в залата да
правим заседанията, членовете просто ги увеличихме вие знаете. Новото, което беше в
правилника, че администрацията ще докладва само когато има желание от комисиите. В
последното заседание на комисиите, мисля че една или две от комисиите поискаха да
имат докладчици. Виждате, че нещата в тая епидемична обстановка вървят дори към
неприсъствени заседания, да не говорим за докладчици. Всеки има право да изложи
въпросите си, ако примерно заседаваме неприсъствено, дори писмено да зададе въпрос,
на който веднага ще бъде препратен към администрацията и може да получи отговор.
С правилника мисля, че изпреварихме едно нещо, което коментирах в съобщенията, а
именно ние предвидихме има още преди да изменят ЗМСМА, че можем да заседаваме
неприсъствено, в 21-ви век когато всички разполагат с компютри и телефони, смятам че
това не е никакъв проблем и не би трябвало да бъде проблем. Виждате, че заседанията
на комисиите специално е много лесно да бъдат неприсъствени, ако няма въпроси и
някакви противоречия, с изпращането на един имейл не подлежи на съмнение дали това
е вашата воля или не вашата воля, събираме имейлите и те винаги са приложени към
решението на съответната комисия, така че няма как да стане някакво манипулиране на
вота. Знаете, че правилникът беше създаден бих казал по воля на всички групи от
общинските съветници. Тези, които не бяха на заседанията, искам да споделя, че имаше
доста различни мнения от двата полюса от единия до другия край, за щастие успяхме да
създадем един правилник, който според мен удовлетворява по-голямата част от
общинските съветници. Заместник-председателите с изцяло нов ред, вече не тежи върху
мен отговорността да предлагам или да не предлагам, въпреки това в момента има
избрани двама заместник-председатели. Пътят за избора на следващите е отворен, така
че въпрос на желание на отделните групи.
Лично аз искам да благодаря на всички съветници за участието им в нашите заседания,
които провеждаме дори при закрити врати, защото част от хората подценяват тази
епидемия, но в крайна сметка ние сме длъжни да бъдем предпазливи. Искам да ви кажа,
че част от общинските съвети в първите заседания през месец март бяха приели решение,
да не заседават изобщо и че ще чакат да приключи тази епидемична обстановка и след
това да си стъпят във функциите. Тук нямаше никой, който да възрази срещу това ние с
риск наистина да се събираме в тая зала и да заседаваме, затова смятам че наистина бяхме
от първите, които категорично си застанаха на местата и продължихме да работим. В
резултат именно на последното заседание, което колегите от „БСП“ изразиха възражения
за публичност, тогава възникна и нашето желание да публикуваме вече и протоколите,
тоест на сайта са публикувани протоколите и всеки гражданин може, а и всеки общински
съветник може да провери какво е говорил в заседанието. Протоколите никога не са били
тайни, винаги са били публични, само че всеки, който желае може да се запознае в
Общинския съвет, сега са и публикувани, тази практика може да продължи и след
епидемичната обстановка, няма никаква пречка.“
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Не постъпиха желаещи за изказвания и председателстващият подложи материала за
гласуване.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 7 от
Правилника на Общинския съвет, Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против'
- 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 204
Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от
05.11.2019 г. до 05.05.2020 г.

ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_555/16.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за изработка на проект за изменение на
действащия ПУП - план за улична регулация в обхват част от " Централна градска част"
и част от кв. "Новенски" в гр. Казанлък, с обща площ от 1910 дка.
Председателстващият даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че
комисиите подкрепят проекта за решение. Нямаше заявки в електронната система и се
премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, Общинският съвет
гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 205
1. Разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен
план – План за улична регулация в обхват част от „Централна градска част“ и част от кв.
“Новенски“ в гр. Казанлък с обща площ от 1910дка, затворени от ул. “Москва“, ул.
“Софроний Врачански“, ул. “Кенали“, бул. “Никола Петков“, ул. “Капрони“, ул. “Генерал
Драгомиров“ и ул. “Александър Стамболийски“, в съответствие с приложената схема на
обхвата му и заданието за изменение на ПУП – ПУР на част от гр. Казанлък.
2. Одобрява разработеното задание за изработване на Подробен устройствен план-план за
регулация по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на част от гр. Казанлък на „Централна градска част“
и част от кв. “Новенски“.
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ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_537/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък
за учебната 2020/2021 г., съгласно Приложение № 1.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста е
направил допълнение в правното основание и даде думата за разискване. Не се
регистрираха желаещи за изказване и се премина към поименно гласуване на проекта за
решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и
ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, чл. 282, ал. 24, т. 3 и чл. 294, т. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 28, '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. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Иван Христов Колев: За
13. Илиана Петкова Жекова: За
14. Калин Петров Божков: За
15. Красимира Белчева Харизанова: За
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Станчо Георгиев Леков: За
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 206
1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък, съгласно
Приложение № 1.
2. За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Казанлък и населените места в
общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансирането е за
сметка на бюджета на съответното учебно заведение.
3. Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община Казанлък,
отговарящи на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в които
общият брой на учениците в паралелките е под 80 ученици, а именно:
- ОУ „Васил Левски“, с. Бузовград;
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;
- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново;
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево;
- ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка;
- ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън;
- ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник.
4. Дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата от населените места на
община Казанлък за 2020 г. със сумата от 24 531,14 лв. (Приложение № 2) за периода от
15.09.2020 г. до 31.12.2020 г.
5. Задължава Кмета на община Казанлък да отрази промяната в съответните Приложения
на Решение №70/06.02.2020 г. на Общински съвет – Казанлък за сметка на Функция
„Образование” (Местни дейности).
6. При настъпила промяна в обстоятелствата (промяна на броя на децата, които се
дофинансират) до 30 септември 2020 г. е необходимо директорите на училища да подадат
необходимата информация до Кмета на община Казанлък, който от своя страна да внесе
доклад за изменение на настоящото решение.
7. Упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет
за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2021 година в съответствие с
единния разходен стандарт, който ще се приеме от Министерски съвет.

ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_538/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни
автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2020/2021 година.
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че доклада е
подкрепен от комисиите. Не се регистрираха желаещи за мнения и предложения и се
премина към поименно гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл. 3 от договорите между Община
Казанлък и МОН, Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, така:
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 18 от 58

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. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Иван Христов Колев: За
13. Илиана Петкова Жекова: За
14. Калин Петров Божков: За
15. Красимира Белчева Харизанова: За
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За
17. Мария Цонева Цонева : За
18. Николай Златанов Димитров: За
19. Николай Митков Факиров: За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Теодора Ганчева Иванова : За
25. Цветан Тенев Шиков: За
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За
27. Юзеир Али Кенан: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 207
1. Определя за учебната 2020/2021 година като преимуществени ползватели на МПС –
училищни автобуси следните общински училища:
• ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник
Микробус „Citroen“, модел "Jumper", рег. № СТ 3843 ВМ, 8+1 места, да превозва ученици
по маршрут: с. Черганово до с. Овощник и обратно и от с. Розово до с. Овощник и
обратно.
• ОУ „Христо Ботев”, с. Енина
Автобус „Hyundai”, модел Country, рег. № СТ 3841 ВМ, 15+1 места, да превозва ученици
по маршрут: от с. Долно Изворово, с. Горно Изворово до с. Енина и обратно.
• ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка
Автобус марка “Isuzu” модел „Turquoise“, рег.№ СТ 2966 ВХ, 32+1 места, да превозва
ученици по маршрут: от с. Дунавци до гр. Шипка и обратно и от с. Ясеново до гр. Шипка
и обратно.
2. Възлага на кмета на община Казанлък със своя заповед да утвърди маршрутните
разписания на училищните автобуси на общинските училища за учебната 2020/2021
година.
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ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_539/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната
2020/2021 година.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите, юриста е допълнил
правното основание и даде думата за разискване. Не се регистрираха желаещи и се
премина към гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от ПМС №
128/29.06.2017 г., Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 28, '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. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Иван Христов Колев: За
13. Илиана Петкова Жекова: За
14. Калин Петров Божков: За
15. Красимира Белчева Харизанова: За
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За
17. Мария Цонева Цонева : За
18. Николай Златанов Димитров: За
19. Николай Митков Факиров: За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Станчо Георгиев Леков: За
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 208
1. Определя за учебната 2020/2021 година следните общински училища за средищни:
-

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка;
ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник;
ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.
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ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_566/21.07.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - оправомощен За кмет със Заповед
№ 992/03.07.2020 г. с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухнямайка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за
раздаване на храна на деца до 3 години в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Председателстващата каза, че доклада е подкрепен от комисиите и даде думата за
разискване. Нямаше желаещи и се премина към поименно гласуване на точката.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл.
118, ал. 1 и ал. 3 от Закона за здравето, Общинският съвет гласува поименно и със 'за'
- 28, '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. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Иван Христов Колев: За
13. Илиана Петкова Жекова: За
14. Калин Петров Божков: За
15. Красимира Белчева Харизанова: За
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За
17. Мария Цонева Цонева : За
18. Николай Златанов Димитров: За
19. Николай Митков Факиров: За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Станчо Георгиев Леков: За
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 209

1. Разкрива пункт към ОП „Кухня-майка, в т. ч. Детска млечна кухня“, гр. Казанлък за
услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години в с.
Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
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2. За нуждите на пункта определя помещение в размер на 35 м2 от общо 130 м2, находящо
се в УПИ ХVІ-143, кв. 19 в с. Хаджидимитрово (в сградата на общинска детска градина),
общ. Казанлък.
ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_553/15.07.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест"
ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на
обособени части от имуществото на дружеството. С писмо вх. № ОС-570/22.07.2020 г.,
вносителят коригира и допълва проекта за решение в частта на т. 1 от доклада.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите, вносителят с писмо е
коригирал проекта за решение, съгласно становище на Водещата комисия. Не се
регистрираха желаещи за изказване и се премина към гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл.
26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, и във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство /НВИДСППСПКПП/, чл. 21, т. 11 и чл. 23 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 и със 'за' - 23,
'против' - 1 и 'въздържали се' - 3, прие
РЕШЕНИЕ
№ 210
I. Открива процедури, както следва:
1. Процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация –
публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на „БАЛКАНИНВЕСТ“
ЕООД, ЕИК: 833066624, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул.
„Славянска“ № 10; представляващ имот с площ - 2 022 кв.м, с идентификатор
35167.505.117, който по действащия поземлен план, представлява; УПИ- XVIII-117 в кв.
335 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434/2006 г. на Общински съвет Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция,
построена 1958 г., с площ 297 кв.м, с идентификатор 35167.505.117.1 състояща се от –
дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: 35167.505.148,
35167.505.147, 35167.505.168,
35167.505.8730, за който е съставен АЧОС
№934/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в Службата по
вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1051, № 84, том II, н. д. 465.
2. Процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация –
публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на „БАЛКАНИНВЕСТ“
ЕООД, ЕИК: 833066624, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул.
„Славянска“ № 10; с площ 54 кв.м, представляващ: Сграда – Обект „Машинно
помещение Химическо чистене“ в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340 в кв.
188 по плана на гр. Казанлък, построена 1984 г., с площ 54 кв.м, състояща се от две
помещения – офис-приемна и машинно помещение, при съседи: 35167.502.9192,
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35167.502.5948, 35167.502.209, 35167.502.5945, с административен адрес: ул.
„Дондуков“ №8, за който е съставен АЧОС №931/03.01.2005 г. по реда на чл. 30, ал. 4 от
ППЗОС (отм.), вписан в Службата по вписванията на 14.02.2005 г., с вх. № 1048, № 81,
том II, н. д. 462.
II. Упълномощава управителя на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, да извърши всички
необходими действия по провеждане на процедура за възлагане чрез пряко договаряне
по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализи на правното състояние,
информационни меморандуми, оценки на имотите.
III. Задължава управителя на „БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД, след изготвяне на
разработките по т. II да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет-Казанлък.

ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Теодора Иванова обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на
територията на Община Казанлък за 2019 г.
Председателстващия запозна съветниците със становищата на комисиите, каза, че в
материала не се съдържа информация за НЧ „Братство 1869“ с. Енина, като в Общинския
съвет е внесен Отчет с вх. № ОС-365/20.03.2020 г., който е изпратен на всички общински
съветници и няма пречка да бъде добавен към основния доклад. Даде думата за
изказвания.
Анна Василева Кожухарова /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема Госпожо Стоянова, уважаеми
господин председател, уважаеми колеги, предлагам този доклад да бъде разгледан на
следващо заседание на Общинския съвет. Мотивите ми са следните, съгласно Закона за
народните читалища, чл. 26 - читалищното настоятелство изготвя Годишния отчет за
приходите и разходите, който се приема от общото събрание, отчет за изразходваните от
бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.
В новосъздадения чл. 26а, в ал. 4 четем „Председателят на читалището представя
ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за
осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по алинея втора“,
където имаме потвърждаване на програмата знаете това е и практика на общинския съвет
„и за изразходваните от бюджета средства през предходната година“. Докладите по
алинея четвърта на читалищата на територията на една община се обсъждат от
Общинския съвет на първото открито заседание след 31 март, с участието на
представителите на Народните читалища, вносители на докладите. Тази година срокът
беше удължен заради пандемията. От уважение към колегите, които работят в
читалищата и със заявка за прецизност в изпълнението текстовете на закони, комисиите
не заседаваха, съобразно закона, предлагам освен това, което изложих в началото, двете
комисии в Общинския съвет - Комисията по култура туризъм и вероизповедание и
Комисията по образование, младежки дейности и спорт на своя общо заседание да
изслушат представителите на читалищата, вносители на докладите си, на отчетите си и
след това да предложат на Общинския съвет своето становище по така проведената обща
заседателна дейност. Благодаря ви!“
Общински съвет – Казанлък,
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Председателстващият постави на гласуване предложението на Анна Кожухарова, а
именно: „На основание чл. 46, ал. 2, т. 5 от Правилника на ОбС, доклада да бъде отложен
за разглеждане на следващо заседание. ПК 5 и ПК 6 да проведат съвместно заседание.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2, т. 5 от Правилника на ОбС,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 1 и 'въздържали се' 1, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Против
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: За
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: За
25. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се
26. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
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Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.

ТОЧКА 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_521/03.07.2020 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 - Поземлен имот с
идентификатор 27499.501.1423, с площ 533 кв. м, по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Допълва се състава на комисията: Мария Цонева.
Общински съвет – Казанлък,
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Председателстващата даде думата за разискване, като преди това съобщи, че комисиите
са подкрепили проекта за решение. Не се регистрираха желаещи за изказване и се
премина към поименно гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и
конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г.,
в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №85/27.02.2020 г. за откриване на процедура за
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 1 и
'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: Против
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
25. Цветан Тенев Шиков: За
26. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 212

I. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен
имот с идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно
точка едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид
производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114,
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27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1
(две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно)
със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция,
предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с
Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден УПИ VIII-1423 в кв.
139 с площ 533 кв. м.
II. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. юни 2020 г. Поземлен имот с
идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка
едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид
производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114,
27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1
(две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно)
със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция,
предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с
Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден УПИ VIII-1423 в кв.
139 с площ 533 кв. м., съгласно който пазарните цени са определени в размер, както
следва:
Обект

Пазарна оценка,
лв., без ДДС

ПИ с идентификатор 27499.501.1423 с площ 533 кв. м. по КККР
на с. Енина, общ. Казанлък, ведно с построената в имота сграда с
идентификатор 27499.501.1423.1 със ЗП 40 кв. м.

земя
5 550

сграда
4 000

Общо: 9 550

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба Поземлен имот с
идентификатор 27499.501.1423 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка
едно четири две три), с площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м. по Кадастрална карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид
производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203, 27499.501.3114,
27499.501.1426, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1
(две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири две три точка едно)
със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., на един етаж, масивна конструкция,
предназначение: Селскостопанска сграда. По действащ ПУП-ПР на с. Енина, одобрен с
Решение №431/31.12.2002 г. на ОбС-Казанлък за имота е отреден УПИ VIII-1423 в кв.
139 с площ 533 кв. м.
Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена 9 550 (девет хиляди петстотин и петдесет) лв. без ДДС.
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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 ст. 21 на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия
ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по
следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в
„Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от
удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник).
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна
тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден,
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване
на предложения за участие.
9. 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.
IV.
Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с
информационен меморандум като част от нея.
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет
Членове:
Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП
Даниела Колева – началник отдел ИУС
Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
Евгения Андонова – ст. експерт ОС
Мария Цонева – общински съветник
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт
Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А
Олга Шикова – гл. експерт ОС-А
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева –
член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков –
резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова.
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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.
IV. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_523/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8150 лв. без ДДС за продажба
на земя с площ от 677 кв.м., представляваща УПИ I-390, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ.
Казанлък.
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че комисиите
подкрепят проекта за решение, а юриста на ОбС е допълнил правното основание. Не се
регистрираха желаещи за изказване и се премина към поименно гласуване на проекта за
решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от
ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно
и със 'за' - 25, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: Против
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Румяна Стоянова Друмева: За
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23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
25. Теодора Ганчева Иванова : Против
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие
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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

№3077 от
28.05.2015 г.

Име,
фамилия
(фирма)
Райчо
Оджаков

Приход
(лв.)

Предназначение

Описание на имота

8 150,00

Отстъпено право
на строеж

УПИ I-390 с площ
677 кв. м в кв. 50 на
с. Голямо Дряново

2. Определя пазарна цена в размер на 8 150,00 (осем хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС,
за продажба на земя с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв. м, представляваща
Урегулиран поземлен имот I-390 (първи за триста и деветдесети) в кв. 50 (петдесети) по
действащ Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/
1995 г. на кмет, при граници: север – улица; изток – УПИ II-384; юг - УПИ XXI-389 и запад
- улица.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота
по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и
вписване на договора са за сметка на заявителя.
ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_524/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 4700 лв. без ДДС за продажба
на земя с площ от 468 кв.м., представляваща УПИ XIII-513, кв. 31 в с. Бузовград, общ.
Казанлък.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите, юриста на ОбС е
направил допълнение в правното основание и даде думата за изказване. Не се
регистрираха желаещи в електронната система и се премина към поименно гласуване на
проекта за решение.

Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 29 от 58

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' - 26, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Аксения Бориславова Тилева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: Против
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Румяна Стоянова Друмева: За
23. Станчо Георгиев Леков: За
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Теодора Ганчева Иванова : Против
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 214

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

№3843 от
05.05.2020 г.

Живко Славов

4 700,00

Търговска сграда

УПИ ХIII-513 с площ
468 кв. м в кв. 31 на
с. Бузовград

Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 30 от 58

2. Определя пазарна цена в размер на 4 700,00 (четири хиляди и седемстотин) лева без
ДДС, за продажба на земя с площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м,
представляваща Урегулиран поземлен имот ХIII-513 (тринадесети за петстотин и
тринадесет) в кв. 31 (тридесет и първи) на с. Бузовград, съгласно ПУП, одобрен със
Заповед №1743/31.10.2018 г. на кмета на общината, при граници: север, североизток и
югоизток – улици; югозапад – УПИ VI-221 и запад – улица.
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота
по т. 2 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и
вписване на договора са за сметка на заявителя.

ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_525/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на
общински имоти, находящи се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите и даде думата за
мнения и предложения. Не се регистрираха такива и се премина към поименно гласуване
на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 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' - 23, 'против' - 3 и
'въздържали се' - 3, така:
1. Адриана Николова Тенева: Против
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За
16. Мария Цонева Цонева : За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: Против
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 31 от 58

22. Роман Алексеев Желев: За
23. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
26. Теодора Ганчева Иванова : Против
27. Цветан Тенев Шиков: За
28. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се
29. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 215

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба
№15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-756 (седми за седемстотин петдесет и шести) с
обща площ 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет),
с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със
Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-757; юг –
земеделска земя; запад – УПИ Ⅵ-755.
Начална тръжна цена: 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с
обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70
(седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград,
одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ
Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756.
Начална тръжна цена: 6 750 (шест хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и
фактически действия във връзка с продажбата им.
ТОЧКА 17 (Седемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_526/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 730
лв. без ДДС на УПИ IV-393, кв. 37 в с. Дунавци, общ. Казанлък.
Председателят съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за
разискване. Не постъпиха заявки за изказване в системата 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. 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' - 22, 'против' - 1 и
'въздържали се' - 3, така:
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 32 от 58

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. Георги Иванов Пенчев : За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Красимира Белчева Харизанова: За
13. Мариета Петрова Пепелешкова : За
14. Мария Цонева Цонева : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Пламен Станимиров Караджов: За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
24. Теодора Ганчева Иванова : Против
25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 216

І. Да се извършат продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15
за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:
Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-393 (четири за триста деветдесет и три) с обща
площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м., находящ се в кв. 37 (тридесет и седми) по плана
на с. Дунавци, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1023 от 1993 г. на Кмета на Община
Казанлък, ведно с построената върху него сграда (бивш обор), на два етажа, със застроена
площ 105 (сто и пет) кв. м. и навес със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв. м.,
при граници на имота: север – улица, изток – УПИ V-392, юг – УПИ X-394 и запад – УПИ
III-396. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС)
№663/07.04.2009 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2347/30.04.2009 г., акт 172,
т. 6, н. д. 1311.
Начална тръжна цена: 10 730 (десет хиляди седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.
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.
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 33 от 58

ТОЧКА 18 (Осемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_527/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени
имоти, находящи се в гр. Казанлък и с. Ясеново.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение. Даде думата за
разискване. Не постъпиха заявки за мнения и предложения по темата 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. 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' - 3, така:
1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
14. Мария Цонева Цонева : 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. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Теодора Ганчева Иванова : Против
24. Цветан Тенев Шиков: За
25. Чавдар Костадинов Ангелов : За
26. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 217

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба
№15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 34 от 58

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.354 (три пет едно шест седем точка пет
нула едно точка три пет четири) с обща площ 1 985 (хиляда деветстотин осемдесет и пет)
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: ж.к. „Васил Левски“, гр.
Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: За друг вид застрояване; при съседи: 35167.501.532, 35167.501.309,
35167.501.308, 35167.501.306. По ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед
№432/04.05.2010 г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен
имот (УПИ) I (първи) - “За подземен и надземен паркинг“ в кв. 1 (едно) на гр. Казанлък,
общ. Казанлък.
Начална тръжна цена: 73 500 (седемдесет и три хиляди и петстотин) лв. без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с
обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три),
с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със
Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270;
юг и запад - улици.
Начална тръжна цена: 4 300 (четири хиляди и триста) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и
фактически действия във връзка с продажбата им.

ТОЧКА 19 (Деветнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Пламен Стайков обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
ОС_528/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени
имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово и с. Шейново.
Председателят съобщи, че постоянните комисии подкрепят проекта за решение и даде
думата за мнения и предложения. Не постъпиха заявки за изказване в електронната
система 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' - 19, 'против' - 2 и
'въздържали се' - 4, така:
1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
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11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
14. Мария Цонева Цонева : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Станимиров Караджов: Против
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се
21. Стефан Пенков Стефанов: За
22. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
23. Теодора Ганчева Иванова : Против
24. Цветан Тенев Шиков: За
25. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 218

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба
№15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.982 (осем три едно нула шест точка пет
нула едно точка девет осем две) с площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м., по
Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрени със
Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, засягащи имот е от 13.07.2016 г., адрес: с. Шейново,
общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно
ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 83106.501.981, 83106.501.1228,
83106.501.983, 83106.501.1229. По Подробен устройствен план, имотът представлява
УПИ Ⅵ (шести) в кв. 70 (седемдесет) на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед
№166/05.12.1986 г. на Кмета на Община Казанлък.
Начална тръжна цена: 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7810 (три пет едно шест седем точка пет
нула четири точка седем осем едно нула) с площ 544 (петстотин четиридесет и четири)
кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Хаинбоаз“
№4; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:
Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.504.7811, 35167.504.7812,
35167.504.7813, 35167.504.7082, 35167.504.7809, 35167.504.7081. По Подробен
устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅲ-7810 (трети за седем хиляди и десети) в
кв. 326 (триста двадесет и шест) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №2002/30.12.2019
г. на Кмета на Община Казанлък.
Начална тръжна цена: 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.
3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести)
с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и
шести), с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с.
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Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.
Начална тръжна цена: 6 150 (шест хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и
фактически действия във връзка с продажбата им.

ТОЧКА 20 (Двадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_546/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от
Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина и с. Горно
Черковище, общ. Казанлък.
Председателстващият каза, че Водещата комисия е направила предложение за
завишаване цените на имотите в с. Горно Черковище, юриста на ОбС е допълнил
правното основание и даде думата за разискване. Не постъпиха заявки и Николай
Златанов подложи на гласуване предложението на ПК по разпореждане с общинска
собственост, европейски проекти и бизнессреда, а именно: „В проекта за решение
началните тръжни цени на имотите в с. Горно Черковище да бъдат по 1 лв./кв.м., както
следва:
- в т. 1 - Поземлен имот № 603.291 да бъде с начална тръжна цена 483 лв. без ДДС.
- в т. 4 - Поземлен имот № 608.420 да бъде с начална тръжна цена 620 лв. без ДДС.
- в т. 5 - Поземлен имот № 608.422 да бъде с начална тръжна цена 706 лв. без ДДС.
- в т. 6 - Поземлен имот № 608.428 да бъде с начална тръжна цена 646 лв. без ДДС.“
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 2,
така:
1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
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19. Пламен Станимиров Караджов: За
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Румяна Стоянова Друмева: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Юзеир Али Кенан: За
28. Янко Тонев Запрянов: За
прие предложението.
Подложи се на гласуване основния въпрос с приетото изменение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на
Общински съвет - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24,
'против' - 1 и 'въздържали се' - 3, така:
1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
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. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: Против
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
25. Теодора Ганчева Иванова : Въздържал се
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Юзеир Али Кенан: За
28. Янко Тонев Запрянов: За
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прие

РЕШЕНИЕ
№ 219

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба
№15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:
1. Поземлен имот №603.291 (шест нула три точка две девет едно) с площ 483
(четиристотин осемдесет и три) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ:
49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно
Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област
Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване:
Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅶ (седма), при граници: 603.179,
603.180, 603.501. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен
АЧОС №3466/10.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6866/11.10.2017 г.,
акт №8, том 24, н. д. №4936.
Начална тръжна цена: 483 (четиристотин осемдесет и три) лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.306.1 (три пет едно шест седем точка три нула
шест точка едно) с площ 951 (деветстотин петдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр.
Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със
Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо
поземления имот е от 31.01.2020 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на
трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория
на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 35167.1.614, 35167.306.2,
35167.306.43, 35176.1.115. Предходен идентификатор 35167.1.620. Номер на предходен
план: 1. За имота има съставен АЧОС №3811/24.01.2020 г., вписан в Служба по
вписванията с вх. №385/29.01.2020 г., акт №52, том 2, н. д. №263.
Начална тръжна цена: 2 120 (две хиляди и сто и двадесет) лв. без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.278 (две седем четири девет девет точка
три пет две точка две седем осем) с площ 302 (триста и два) кв. м., с. Енина, общ.
Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-1897/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления
имот е от 19.03.2020 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване:
Лозе (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅵ
(седма), при граници: 27499.352.226, 27499.352.511, 27499.352.287, 27499.352.225,
27499.352.224. Предходен идентификатор 27499.90.569. Номер на предходен план:
352278. За имота има съставен АЧОС №3817/06.03.2020 г., вписан в Служба по
вписванията с вх. №1278/11.03.2020 г., акт №45, том 5, н. д. №896.
Начална тръжна цена: 320 (триста и двадесет) лв. без ДДС.
4. Поземлен имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620
(шестстотин и двадесет) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076,
общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със
Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно
предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на
земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.441, 608.419, 608.441,
608.421, 608.435.
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Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС
№3818/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1339/13.03.2020 г., акт
№90, том 5, н. д. №944;
Начална тръжна цена: 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.
5. Поземлен имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706
(седемстотин и шест) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076,
общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със
Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно
предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на
земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.418, земеделски земи,
608.441. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС
№3819/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1229/09.03.2020 г., акт
№11, том 5, н. д. №861;
Начална тръжна цена: 706 (седемстотин и шест) лв. без ДДС.
6. Поземлен имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646
(седемстотин и шест) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076,
общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със
Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно
предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на
земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.423, земеделски земи,
608.441, 608.424. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен
АЧОС №3820/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1279/11.03.2020 г.,
акт №46, том 5, н. д. №897;
Начална тръжна цена: 646 (шестстотин четиридесет и шест) лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и
фактически действия във връзка с продажбата им.

ТОЧКА 21 (Двадесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Пламен Стайков обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
ОС_547/14.07.2020 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 35167.502.5362, находящ се на
ул. "Столетов" № 34, гр. Казанлък, с площ 303 кв. м по КККР на гр. Казанлък и
определяне на начална тръжна цена в размер на 12 300 лв. без ДДС.
Председателстващият каза, че Водещата комисия е направила предложение за
повишаване цената на терена, юриста на ОбС е допълнил правното основание и даде
думата за изказвания. Не постъпиха заявки и Николай Златанов подложи на гласуване
предложението на ПК по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и
бизнессреда, а именно: „Началната тръжна цена на поземления имот да бъде завишена
на 26 540 лв. без ДДС. (включваща земя - 24 240 лв. и сграда - 2300 лв.)“
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0,
така:
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1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
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. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Станимиров Караджов: За
18. Радиана Стефанова Стефанова: 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. Цветан Тенев Шиков: За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие предложението.
Подложи се на гласуване целия материал с приетото изменение в цената.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на
Общински съвет - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27,
'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. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
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
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 41 от 58

13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мария Цонева Цонева : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Станимиров Караджов: За
18. Радиана Стефанова Стефанова: 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. Цветан Тенев Шиков: За
26. Юзеир Али Кенан: За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 220
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15
за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на
Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5362 (три пет едно шест седем точка пет нула
две точка пет три шест две) с площ 303 (триста и три) кв. м., по Кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на
ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34; Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.);
при съседи: 35167.502.5361, 35167.502.919, 35167.502.5344, 35167.502.5345 и
35167.502.5346, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор 35167.502.5362.1
(три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две точка едно) със
застроена площ 43 (четиридесет и три) кв. м.
Предназначение: Жилищна сграда, едно фамилна; Брой етажи: един, складово
помещение с площ от 8 (осем) кв. м., полумасивна конструкция, построена 1943 (хиляда
деветстотин четиридесет и трета) г.; адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34 и Сграда с
идентификатор 35167.502.5362.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет
три шест две точка две) със застроена площ 4 (четири) кв. м., Предназначение: Постройка
на допълващо застрояване; Брой етажи: един, паянтова конструкция, построена 1943
(хиляда деветстотин четиридесет и трета) г.; адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34. По
Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅶ-5362 (седми за пет хиляди
триста шестдесет и втори) в кв. 3 (три) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед
№488/15.06.2005 г. на Кмета на Община Казанлък.
Начална тръжна цена: 26 540 (двадесет и шест хиляди петстотин и четиридесет) лв.
без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен
търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически
действия във връзка с продажбата му.
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ТОЧКА 22 (Двадесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_548/14.07.2020 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 35167.502.204, с площ от 292
кв.м., находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 58
400 лв. без ДДС.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста на
Общинския съвет предлага допълнение в правното основание. Даде думата за
разискване, като нямаше желаещи за изказвания и се премина към гласуване на Точка №
22.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба №15 на
Общински съвет - Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24,
'против' - 2 и 'въздържали се' - 2, така:
1. Адриана Николова Тенева: Въздържал се
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Борислав Александров Асенов: За
6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
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. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: Против
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
25. Теодора Ганчева Иванова : Против
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Юзеир Али Кенан: За
28. Янко Тонев Запрянов: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 221
І. Допълва в Приложение №3, Таблица: „От продажба на земята в т.ч.“ към Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС),
на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съветКазанлък, под №50: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204 (три пет едно шест
седем точка пет нула две точка две нула четири) с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.
м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на
АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията:
Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при
съседи:
35167.502.9197,
35167.502.5777,
35167.502.1026,
35167.502.9170,
35167.502.5782, 35167.502.5780. По ПУП-ПР, одобрен със Заповед №756/17.10.2002 г. на
Кмета на Община Казанлък, имотът е включен в УПИ Ⅱ-204,5780 (втори за двеста и
четири, пет хиляди седемстотин и осемдесет) в кв. 166 (сто шестдесет и шест) на гр.
Казанлък.
Ⅱ. 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
Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва: Поземлен имот с
идентификатор 35167.502.204 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула
четири) с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен
със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100;
трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.502.9197, 35167.502.5777,
35167.502.1026, 35167.502.9170, 35167.502.5782, 35167.502.5780. По ПУП-ПР, одобрен
със Заповед №756/17.10.2002 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът е включен в УПИ
Ⅱ-204,5780 (втори за двеста и четири, пет хиляди седемстотин и осемдесет) в кв. 166 (сто
шестдесет и шест) на гр. Казанлък.
Начална тръжна цена: 58 400 (петдесет и осем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.
Ⅲ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен
търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически
действия във връзка с продажбата му.
ТОЧКА 23 (Двадесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_559/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и
№11 неразделни части от нея.
Председателстващата каза, че комисиите нямат забележки по доклада и даде думата за
изказвания. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване на точката.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на Общински
съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 0 и 'въздържали се' 2, така:
1. Анна Василева Кожухарова: За
2. Белчо Колев Белчев: За
3. Борислав Александров Асенов: 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. Мариета Петрова Пепелешкова : За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Роман Алексеев Желев: За
19. Станчо Георгиев Леков: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Стоян Асенов Петров: Въздържал се
22. Теодора Ганчева Иванова : Въздържал се
23. Цветан Тенев Шиков: За
24. Чавдар Костадинов Ангелов : За
25. Юзеир Али Кенан: За
26. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 222
1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., съгласно
Приложения с №1, №3, №9 и №11, неразделни части от нея, приета с Решение
№10/19.12.2020 г., изм. с Решение №104/23.03.2020 г. и Решение №162/28.05.2020 г.
2. Променя очакваните приходи за 2020 г., както следва:
•
Таблица №1
- Приложение №1 очаквани приходи:
717080,00 лв.
- Приложение №3 очаквани приходи:
903235,00 лева
Всичко очаквани приходи:
•
Обобщена Таблица №4
Таблица №1

3112915,00 лева
3112915,00 лева

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА:
3754364,00 лева
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3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия
по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.

ТОЧКА 24 (Двадесет и четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Моника Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
ОС_567/21.07.2020 г. - Доклад от Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р
Христо Стамболски", гр. 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 нежилищен
имот, собственост на МБАЛ, находящ се в гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер
на 194 900 лв. без ДДС.
Председателстващата запозна съветниците, че комисиите подкрепят проекта за решение,
а юриста е направил допълнение в правното основание. Даде думата за мнения и
предложения.
Галин Иванов Иванов /ПП "ГЕРБ"/ направи предложение състава на комисията да бъде
от 9 члена, за председател да бъде избран г-н Драгомир Петков – зам.-кмет на община
Казанлък, за зам. – председател - Татяна Станева – гл. експерт ОСГП и като член да бъде
включен от резервните членове - Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък.
Председателстващата постави на гласуване предложението на Галин Иванов, а именно:
„В т. V от проекта за решение комисията да бъде в следния състав:
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет на община Казанлък
Зам. – председател - Татяна Станева – гл. експерт ОСГП
Членове: Татяна Ненова – ЗУФД на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД
Галин Иванов - общински съветник
Ридван Иляз – зам.-председател на ОбС-Казанлък
Мариета Пепелешкова - общински съветник
Чавдар Ангелов - общински съветник
Румяна Друмева - общински съветник
Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък
Резервни членове: Иван Гитев- общински съветник
Калин Божков – общински съветник
Станчо Леков – общински съветник“
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0,
така:
1.
2.
3.
4.
5.

Адриана Николова Тенева: За
Аксения Бориславова Тилева: За
Анна Василева Кожухарова: За
Белчо Колев Белчев: За
Борислав Александров Асенов: За
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6. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: За
22. Станчо Георгиев Леков: 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
29. Янко Тонев Запрянов: За
прие предложението.
Подложи се на гласуване основния материал с приетото изменение.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.137 ал.1 т.7 от ТЗ, чл. 4, ал. 4 във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3
и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (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 2019 г., изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение №
1018/22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация, Общинският съвет
гласува поименно и със 'за' - 27, '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. Галин Иванов Иванов: За
7. Георги Иванов Пенчев : За
8. Джамал Неджипов Папарланов: За
9. Добрин Цветанов Драгнев: За
10. Емил Ивелинов Недялков: За
11. Иван Георгиев Гитев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
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13. Калин Петров Божков: За
14. Красимира Белчева Харизанова: За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: За
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За
27. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 223

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум за Поземлен
имот с обща площ от 7795 кв.м., с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр.
Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък,
Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор
35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II
9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен
устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на
ОбС – Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140,
35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в
Договор за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068,
2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр.
Казанлък.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 20.03.2020 г. за Поземлен имот с обща площ от 7795
кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед
№РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478,
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:
Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът
попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III
9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на
град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при
граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608,
35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за
дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068,
2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр.
Казанлък, в размер на 194 900 лв. (сто деветдесет и четири хиляди и деветстотин
лева) .
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ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща
площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона,
кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146.
Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ
III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план
на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък,
при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608,
35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за
дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068,
2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр.
Казанлък при следните условия:
1. Начална тръжна цена 194 900 лв. (сто деветдесет и четири хиляди и деветстоти
лева) без ДДС.
Достигнатата цена, разноските по прехвърлянето на имота, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба
по сметка по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.
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 47 SOMB 9130 10200 87 401 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 – в деловодство на МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер
на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното заведение или по банков
път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка”
АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от
пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна
тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден,
предхождащ датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване
на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на
решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Актова зала на МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски“ ЕООД – гр. Казанлък, ул. “Старозагорска“ № 16, ет.3 на административната
част.
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10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване
на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден
от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с
информационен меморандум, като част от нея.
V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав:
Председател:
Зам.-председател

Драгомир Петков – зам.-кмет на община Казанлък
Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

Членове:

Татяна Ненова – ЗУФД на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД
Галин Иванов – общински съветник
Ридван Иляз – зам.-председател на ОбС-Казанлък
Мариета Пепелешкова – общински съветник
Чавдар Ангелов – общински съветник
Румяна Друмева – общински съветник
Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък

Резервни членове: Иван Гитев – общински съветник
Калин Божков – общински съветник
Станчо Леков – общински съветник
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ,
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане
на търга.
VI. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – д-р Кети
Маналова-Владкова да извърши всички действия по организация и провеждане на търга
по т. ІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), с последни изм. И доп.
ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.
ТОЧКА 25 (Двадесет и пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_551/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно отдаване под наем чрез публичен търг по реда на чл. 80, т. 2 от
Наредба № 15 на ОбС на Самостоятелен обект в сграда с площ 45,35 кв. м с
идентификатор 35167.502.5904.2.1 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална
наемна цена в размер на 290 лв./месец. Предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент.
Радиана Стефанова каза, че комисиите подкрепят доклада, юриста на ОбС допълва
правното основание и даде думата за мнения и предложения. Не постъпиха заявки и се
премина към гласуване на Точка № 25.
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. 45а, ал. 3 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 81, ал. 1 във вр. с чл. 80, т. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет
- Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 30, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, така:
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1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Белчо Колев Белчев: За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Николай Златанов Димитров: За
17. Николай Митков Факиров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: За
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Румяна Стоянова Друмева: За
23. Станчо Георгиев Леков: За
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Стоян Асенов Петров: За
26. Теодора Ганчева Иванова : За
27. Цветан Тенев Шиков: За
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За
29. Юзеир Али Кенан: За
30. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 224

І. Да се отдаде под наем чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбСКазанлък следния общински имот:
Самостоятелен обект в сграда, Площ: 45,35 кв.м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по
Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-1888/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. “Искра“ №5, ет.3, апартамент 1,
със застроена площ 45,35 кв.м, РЗП 54,00 кв.м в т.ч. 4,62%, (8,65 кв.м.) от общите части
на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 3 в сграда с идентификатор
35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение:
Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор
35167.502.5904, Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, Брой
нива на обекта: 1, ниво 1 за срок от 5 /пет/ години.
Начална наемна стойност: 290 лв./месец
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II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен
търг за отдаване под наем на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и
фактически действия във връзка с отдаването под наем.
ТОЧКА 26 (Двадесет и шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_513/25.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на
общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9, местност "Абаята" по КККР на
гр. Казанлък, за сумата от 180,00 лв. без ДДС.
Председателстващата даде думата за разискване, като преди това каза, че комисиите
подкрепят проекта за решение, а юриста допълва правното основание. Нямаше желаещи
за противни мнения и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1, ал. 9, чл. 36, ал. 1, 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 ОбС-Казанлък, Общинският
съвет гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Анна Василева Кожухарова: За
2. Белчо Колев Белчев: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Галин Иванов Иванов: За
5. Георги Иванов Пенчев : 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. Мариета Петрова Пепелешкова : За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Николай Златанов Димитров: За
15. Николай Митков Факиров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Роман Алексеев Желев: За
19. Румяна Стоянова Друмева: За
20. Стефан Пенков Стефанов: За
21. Стоян Асенов Петров: За
22. Теодора Ганчева Иванова : За
23. Цветан Тенев Шиков: За
24. Юзеир Али Кенан: За
25. Янко Тонев Запрянов: За
прие

Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 52 от 58

РЕШЕНИЕ
№ 225
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/2019 г. на
Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС

Име, фамилия/
фирма

Приход
(лв)

Предназначение

Описание на имота

3813/2020 г.

Катерина
Минчева и
Мария Иванова

180,00

Земеделска земя

81/381 ид. части от
ПИ 35167.306.9 по
КККР на град
Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9
(три пет едно шест седем точка три нула шест точка девет) по Кадастрална карта и
кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора,
одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес:
гр. Казанлък, п. к. 6100 (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Абаята“, с площ 381 кв. м,
Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при
неполивни условия: 4 (четвърта), при граници: ПИ с идентификатори 35167.306.11,
35167.306.43 (път), 35167.306.10, 35167.306.7, 35167.306.8, Предходен идентификатор:
35167.1.620, Номер по предходен план: 9, чрез продажба на общинската част – 81/381
(осемдесет и една към триста осемдесет и една) идеални части от земята на
съсобствениците - Мария Иванова ЕГНхххххххххх и Катерина Минчева
ЕГНхххххххххх, за сумата от 180,00 (сто и осемдесет) лева, без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за
продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на
договора са за сметка на заявителите – Катерина Минчева и Мария Иванова.

ТОЧКА 27 (Двадесет и седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_554/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
Председателстващата даде думата за разискване, като преди това съобщи, че комисиите
подкрепят проекта за решение. Не се регистрираха заявки за мнения и предложения и се
премина към поименно гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62/2010 г.), и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гласува
поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Белчо Колев Белчев: За
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4. Борислав Александров Асенов: За
5. Галин Иванов Иванов: За
6. Георги Иванов Пенчев : За
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Илиана Петкова Жекова: За
11. Калин Петров Божков: За
12. Красимира Белчева Харизанова: За
13. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
14. Мария Цонева Цонева : За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Станчо Георгиев Леков: За
21. Стоян Асенов Петров: За
22. Теодора Ганчева Иванова : За
23. Цветан Тенев Шиков: За
24. Чавдар Костадинов Ангелов : За
25. Юзеир Али Кенан: За
26. Янко Тонев Запрянов: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 226

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на
нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат
от счетоводен отчет следните имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор №35167.162.535 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен №2535 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
1870 (хиляда осемстотин и седемдесет) кв. м, в собственост на Кольо Пондев Колев и
наследниците на Танка Русева Колева по силата на Нот. акт № 196, т. III, д.№ 1733/1994 г.
2. Поземлен имот с идентификатор №35167.142.561 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен №2561 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
837 (осемстотин тридесет и седем) кв. м, в собственост на наследниците на Пейко Стоянов
Пеев по силата на Нот. акт № 99, т. VI, д.№ 1695/1969 г.
3. Поземлен имот с идентификатор №53179.163.203 по КККР на с. Овощник, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен №3203, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
693 (шестстотин деветдесет и три) кв. м, в собственост на наследниците на Иван Гочев
Иванов по силата на Нот. акт № 139, т. V, д.№ 2277/1994 г.
4. Поземлен имот с идентификатор №35167.260.545 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен №545 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
836 (осемстотин тридесет и шест) кв. м, в собственост на Али Мехмед Али по силата на
Нот. акт № 161, т. I, рег. № 4032, д. № 673/1999 г.

Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 11/30.07.2020 г.
Стр. 54 от 58

5. Поземлен имот с идентификатор №53179.133.195 по КККР на с. Овощник, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен №3195, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
876 (осемстотин седемдесет и шест) кв. м, в собственост Валентин Иванов Танев по силата
на Нот. акт № 85, т. V, д.№ 2189/1994 г.
6. Поземлен имот с идентификатор №53179.243.799 по КККР на с. Овощник, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен №3799, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
995 (деветстотин деветдесет и пет) кв. м, в собственост на наследниците на Минчо Влаев
Джамбазов по силата на Нот. акт № 110, т. VI, д.№ 2550/1994 г.

ТОЧКА 28 (Двадесет и осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_531/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлени имоти,
находящи се в с. Долно Изворово, НТП - "нива", с цел промяна на предназначението в
"За безвредни производства и складови дейности"; 2. Одобряване заданието, съставено
от Възложителя.
Радиана Стефанова каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за
разискване. Не се регистрираха желаещи за изказване и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 227
1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени
имоти с идентификатори 22633.76.1 – с НТП “Нива”, с площ от 0,939 дка, 22633.76.2 – с
НТП “Нива”, с площ от 0,771 дка и 22633.76.3 – с НТП “Нива”, с площ от 0,633 по КККР
на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК,
ЕКАТТЕ: 22633, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно
ползване на имотите в „За безвредни производства и складови дейности“.
2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
ТОЧКА 29 (Двадесет и девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_529/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на
Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък
в съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности - разновидност
1 (Ок1) на ОУП на община Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от
Възложителя.
Председателстващата каза, че доклада е подкрепен от комисиите и даде думата за
разисквания. Не постъпиха заявки за изказване и се премина към гласуване на проекта
за решение.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, във връзка с чл.124а,
ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет гласува и със 'за' - 28, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 228
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на
Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък в
съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности – разновидност 1
/Ок1/ на ОУП на общ. Казанлък.
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

ТОЧКА 30 (Тридесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_516/01.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация и електроснабдяване,
транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура за Поземлен имот № 35167.240.386 - с НТП "Друг вид земеделска земя",
местност "Старите лозя", с площ от 632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна
предназначението в "За вилно строителство".
Председателстващата даде думата за мнения и предложения, като преди това съобщи, че
доклада е подкрепен от комисиите. Не се регистрираха желаещи за изказване и се
премина към гласуване на проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 229
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план –
план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване,
транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура
за Поземлен имот № 35167.240.386 – с НТП “Друг вид земеделска земя”, местност „Старите
лозя“ с площ от 632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от
26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна
предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За вилно строителство“.
2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.
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ТОЧКА 31 (Тридесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_550/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП план за застрояване на Поземлен имот № 35167.302.30 - с НТП "За друг вид застрояване"
с площ от 913,00 кв.м, местност "Големите ливади" по КККР на гр. Казанлък, с цел
промяна на предназначението "За смесено предназначение - работилница за безвредно
производство и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Председателстващата даде дума за разискване, като преди това съобщи, че комисиите са
подкрепили проекта за решение. Не се регистрираха заявки за изказване и се премина
към гласуване на доклада.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, във връзка с чл.124а,
ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 230
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план –
план за застрояване за Поземлен имот № 35167.302.30 – с НТП “За друг вид застрояване”,
местност „Големите ливади“ с площ от 913,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с
цел промяна предназначението на поземления имот съгласно ПУП в „За смесено
предназначение“ - работилница за безвредно производство и жилище.
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

ТОЧКА 32 (Тридесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_578/29.07.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Николай Златанов - председател на
Общински съвет относно приемане на решение за непровеждане на редовно заседание
на Общински съвет Казанлък през месец август 2020 г.
Председателстващата каза, че юриста на ОбС е съгласувал материала и даде думата за
изказвания.
Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин
председател на Общинския съвет, уважаема госпожо кмет, колеги общински съветници
предлагам внимателно да обмислим така направеното предложение от няколко гледни
точки. Всички сме свидетели, че обстановката в България към днешна дата
изключително динамична, нарастващо обществено недоволство, срив в доверието на
институциите от една страна от друга страна задълбочаваща се социалноикономическата обстановка, както и нарастване на заразените със COVID-19 и на фона
на всичко това сигнала, който ние ще изпратим като институция, като Общински съвет
ще бъде „Общинския съвет през месец август излиза във ваканция“. Освен всичко това в
момента Народното събрание гледа в дневния си ред законопроекти за изменение на
редица закони, които касаят и дейността на общински съвет и вероятно през месец август
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на нас искаме или не искаме ще ни се наложи да поработим, вече сформирахме една
такава комисия. Затова господин Златанов предлагам да помислите не е ли по-добре да
оттеглите това предложение да нямаме изрично решение, с което отменяме сесията си
през месец август. В крайна сметка съгласно правилника председателят е този, който
насрочва заседание на Общинския съвет и вероятно средата на месеца след като се види
каква е ситуацията, има ли доклади, които изискват имат спешни срокове
Председателският съвет би могъл да се събере или да заседава дистанционно и да вземе
решение да не бъде насрочено такова решение. Благодаря.“
Николай Златанов с реплика към Иванова каза: „Колеги предложението, всъщност това
са двете решения на този казус, единия вариант е да не насрочваме заседание. Считам
обаче, че след като правилника казва, че ние заседаваме всеки последен четвъртък на
месеца това означава, че ние сме длъжни да насрочим заседание и след като правилника
ме задължава, нито аз мога, нито Председателския съвет, да не стори това. Тогава пък ще
бъдем обвинени в това, че не изпълняваме правилника, който самите ние сме приели.
Това решение в никакъв случай не ни лишава от възможността да проведем извънредно
заседание при нужда. Това означава само, че няма да имаме редовно заседание. То е
информативно за гражданите за обществеността, че виждате ли в месец август, така или
иначе няма да бъдат разглеждани някакви въпроси, които освен тези, които не са спешни
и неотложни. Така смятам аз! Няма да оттегля предложението, защото смятам, че чисто
юридически това е правилния подход - извънредно заседание по конкретен повод може
да бъде проведено винаги.“
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 39, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет гласува и със 'за' - 26, 'против' - 2 и 'въздържали
се' - 2, прие
РЕШЕНИЕ
№ 231
Общински съвет Казанлък не провежда редовно заседание през месец август 2020
година.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:20 часа.
За протокола от началото до края,

ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
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