
Общински съвет – Казанлък 
  Протокол № 12 

 

ЗАСЕДАНИЕ 
№ 12 

Проведено на 24.09.2020 г. 

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

Днес, 24.09.2020 г. от 09:35 часа в залата на ОбС „Инфра“, се проведе заседание на 
Общински съвет - Казанлък. 

Проверката на кворума показа присъствие на 32 общински съветници от общо 37.  

Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени. 
От заседанието с подадено заявление за отсъствие е Владимир Чучумишев. 

 

ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ОС_000/17.09.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за заседание № 12  

Председателстващият обясни, че поради удължаване срока на епидемичната обстановка 
в страната ще подложи на гласуване предложение за провеждане на Заседание № 12 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' - 25, 'против' - 6 и 'въздържали се' - 3, прие 
предложението. 

Николай Златанов Димитров подложи на гласуване и следното предложение: „ОС-
652/23.09.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Аксения Тилева - председател на Временна 
комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски 
градини и ясли, с проект за решение относно прекратяване срока на действие на 
комисията, да бъде включен като поредна Точка №32 в дневния ред! 
 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 
предложението. 

Подложи се на гласуване проекта за дневен ред с приетото допълнение. 
 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 34, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, прие следния 

 



ДНЕВЕН РЕД 

1. ОС_634/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община 
Казанлък за 2020 г. С писмо вх. № ОС-636/15.09.2020 г., вносителят допълва мотивите 
на доклада и прави изменения в Приложения № 4 и № 13.  

2. ОС_633/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на 
община Казанлък за периода 2021-2023 г., Етап II. 

3. ОС_621/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 
за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на 
община Казанлък. С писмо вх. № ОС-654/23.09.2020 г., вносителят отразява постъпили 
предложения от постоянните комисии към ОбС.  

4. ОС_623/10.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на 
междублоковите пространства. 

5. ОС_628/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части 
от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП "пасище" и от ПИ с идентификатор 
83106.10.88 с НТП "пасище" по КККР на с. Шейново, местност "Голяма Варовита", общ. 
Казанлък за промяна на предназначението им в "за терен за сметище/депо". 

6. ОС_635/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до 
Поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък. С 
писмо с вх.№ ОС-651/23.09.2020г., вносителят прави промяна в мотивите и правното 
основание по доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.  

7. ОС_615/02.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на 
ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Казанлък, ул. 'Стара планина' № 12. Допълва състава на комисия: Иван Гитев. 

8. ОС_632/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10. 

9. ОС_630/11.09.2020 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация "Чудомир" 
с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на Фондация 
"Чудомир" за 2019 г., Отчет за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет 
на Фондация "Чудомир" за 2020 г. 
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10. ОС_617/04.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01.10.2020 г.  

11. ОС_609/28.08.2020 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 35167.502.8349 по КККР на гр. Казанлък, 
за сумата от 49 140,00 лв. без ДДС. 

12. ОС_608/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно промяна на мястото на предоставяне на социална услуга "Защитено 
жилище за лица с умствена изостаналост", делегирана от държавна дейност, с адрес в с. 
Овощник на нов адрес в с. Дунавци, общ. Казанлък. 

13. ОС_638/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване за срок от 3 
години на общински обект - част от имот, публична общинска собственост - сграда с 
идентификатор 35167.502.6525.2 с адм. адрес: гр. Казанлък, ул."Ал. Стамболийски" № 
30, клуб "Розариум" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Клуб по тенис 
на маса - Розова долина", гр. Казанлък. С писмо с вх. № ОС-655/23.09.2020 г., писмо от 
Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, с приложено решение от 
Управителния съвет и допълнение в правното основание на доклада, съгласно становище 
на юриста на ОбС. 

14. ОС_637/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с 
идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена площ от 42 кв.м., разположена в ПИ с 
идентификатор 35167.503.8452 по КККР на гр. Казанлък на "Нуртс диджитъл" ЕАД - 
регистриран оператор на електронна съобщителна мрежа. 

15. ОС_626/11.09.2020 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 - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане 
на търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи СОС с 
идентификатор 35167.501.417.1.4 и СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14, находящи 
се в гр. Казанлък. 

16. ОС_616/03.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 700,00 лв., без ДДС 
при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 86 кв. м в 
УПИ II-129, в кв. 4 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. 

17. ОС_606/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и 
ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени 
имоти,  находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. 
Шейново, общ. Казанлък. 
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18. ОС_605/25.08.2020 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 - УПИ V, с обща 
площ 1186 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена 
в размер на 13 000 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Мариета Пепелешкова. 

19. ОС_604/25.08.2020 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 - УПИ IX, с обща 
площ 1001 кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена 
в размер на 10 970 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Чавдар Ангелов. 

20. ОС_603/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 УПИ VII, кв. 73, с площ 1027, 
находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 260 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Пламен Стайков. 

21. ОС_602/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 УПИ VIII, кв. 73, с площ 1015, 
находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 120 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Ридван Иляз. 

22. ОС_601/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 УПИ I, кв. 5, с площ 2920, 
находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Емил Недялков. 

23. ОС_600/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за 
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба 
на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 
кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък. 

24. ОС_597/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 с идентификатор 35167.505.363, 
с площ 173 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 7 981 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Стефан Стефанов. 

25. ОС_596/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 с идентификатор 35167.501.537, 
с площ 259 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 17 322 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Николай Факиров. 
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26. ОС_595/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 с идентификатор 35167.502.3973, 
с площ 322 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 51 520 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Джамал Папарланов. 

27. ОС_580/03.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без 
ДДС за продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по 
действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък. 

28. ОС_586/04.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - 
план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за 
Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,796 дка по КККР 
на гр. Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в " 
За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване."; 2. 
Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 

29. ОС_622/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен 
имот с  идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване "автогараж", с площ 
от 5.742 дка, местност "Касмера" в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели 
на три нови ПИ; 2. Одобряване на задания, съставени от Възложителя. С писмо с вх. № 
ОС-653/23.09.2020 г., вносителят прилага задание от възложителя, съгласно становище 
на ПК по селско и горско стопанство.  

30. ОС_629/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - 
парцеларни планове за елементи на техническата  инфраструктура в землището на гр. 
Казанлък за осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 
16.43, 16.44, 16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, 
всички в местност "Арите", землище на гр. Казанлък. 

31. ОС_631/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с 
проект за решение относно: 1. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXII-1501 
в кв. 123 по плана на гр. Казанлък; 2. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ 
XXVIII-9139 - за безвредна промишлена дейност в кв. 126 по плана на гр. Казанлък; 3. 
Прилагане на ПУП - план за регулация за посочени урегулирани поземлени имоти в кв. 
591 и кв. 658, всички с отреждане за спорт и атракции по плана на гр. Казанлък. 

32. ОС_652/23.09.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Аксения Тилева - председател на 
Временна комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за 
детски градини и ясли с проект за решение относно прекратяване срока на действие на 
комисията. 

 

 

Общински съвет – Казанлък, 
Протокол № 12/24.09.2020 г. 

Стр. 5 от 75 
 



ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_634/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община 
Казанлък за 2020 г. С писмо вх. № ОС-636/15.09.2020 г., вносителят допълва мотивите 
на доклада и прави изменения в Приложения № 4 и № 13. 
 
Председателстващият съобщи, че материала е подкрепен от комисиите и даде думата за 
мнения и предложения. Не постъпиха заявки в системата и се премина към поименно 
гласуване на Точка № 1. 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона  за публичните 
финанси и чл.2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2  от Наредба № 28 на Общински съвет – 
Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, 
за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за 
управление на общинския дълг, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 27, 
'против' - 0 и 'въздържали се' - 7, 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. Деко Михайлов Григоров: За 
8. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Иван Христов Колев: Въздържал се 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: Въздържал се 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се 
24. Радиана Стефанова Стефанова: За 
25. Ридван Байрям Иляз : За 
26. Роман Алексеев Желев: За 
27. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се 
28. Станчо Георгиев Леков: За 
29. Стефан Пенков Стефанов: За 
30. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
31. Теодора Ганчева Иванова : Въздържал се 
32. Цветан Тенев Шиков: За 
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33. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
34. Юзеир Али Кенан: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 232 

 
I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като 
изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък, изменено с Решение №145 от 
15.04.2020 г., изменено с Решение №186 от 25.06.2020 г., изменено с Решение № 202 от 
30.07.2020 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 
8 817 370 лева на  8 883 270 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. 
 
27. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие 
„Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28. 
 
 
 
ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_633/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на община 
Казанлък за периода 2021-2023 г., етап II. 
 

Председателстващият каза, че постоянните комисии нямат забележки по материала и 
даде думата за изказване. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване на точката. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 3  и чл. 83, ал. 2 oт Закона  
за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от 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' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 
7, 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 
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7. Деко Михайлов Григоров: Въздържал се 
8. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Иван Христов Колев: За 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: Въздържал се 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се 
24. Радиана Стефанова Стефанова: За 
25. Ридван Байрям Иляз : За 
26. Роман Алексеев Желев: За 
27. Румяна Стоянова Друмева: Въздържал се 
28. Станчо Георгиев Леков: За 
29. Стефан Пенков Стефанов: За 
30. Стоян Асенов Петров: Въздържал се 
31. Теодора Ганчева Иванова : Въздържал се 
32. Цветан Тенев Шиков: За 
33. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
34. Юзеир Али Кенан: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 233 

 
1. Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Казанлък за период 2021-
2023 г.  – Етап II, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 
 
 
 
ТОЧКА 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_621/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 
за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на 
община Казанлък. С писмо вх. № ОС-654/23.09.2020 г., вносителят отразява постъпили 
предложения от постоянните комисии към ОбС.  
 

Председателстващият прочете становищата на постоянните комисии и на юриста на 
ОбС, като поясни, че с допълнително писмо от вносителя са приети част от тях. Даде 
думата за изказване. 
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Иван Колев /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, зам.-
кметове, уважаеми колеги, добър ден първо, Наредба №17 чудесно урежда еднократните 
помощи за граждани по здравословни причини. Моите впечатления за работа досега в 
комисията е, че помощи, които сме давали в размер до 400 лв. са обикновено за 
неживотозастрашаващи неща - смяна на лещи, на стави и така нататък. Както всички 
знаем много хора се нуждаят от доста по-големи суми при наистина 
животозастрашаващо състояние - хора с трансплантации, скъпоструващо лечение, при 
онкологични заболявания и така нататък, затова аз правилно поддържам предложението 
на нашата група от комисиите. Ние като общество и ние като Общински съвет да 
изпреварим събитията и да заложим една възможност в Наредба 17, за в бъдеще да 
можем да се вмъкне точка да можем да подпомагаме финансово такива хора. Нямам 
предвид определен размер три, пет, десет хиляди лева, просто чрез Бюджет 2021 да 
имаме тази възможност да подпомагаме и такива хора вмъквайки в Наредба 17 нова 
точка, извън тази точка, която е досега за еднократните помощи. Благодаря!“ 

Нямаше други желаещи за изказване и председателстващият подложи на гласуване 
предложението от Моника Божидарова Динева: В чл. 24 да се добави нова т. 4 със 
следния текст: "За граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния размер на 
операцията или трансплантацията у нас или в чужбина, разходите са над 10 хил.лв., 
еднократната помощ се отпуска с решение на Общинския съвет, в размер до 5000 лв." 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 13, 'против' - 3 и 'въздържали се' - 12, отхвърли 
предложението. 

Николай Златанов подложи на гласуване предложението от Анна Василева Кожухарова: 
В чл. 24 да се добави нова точка със следния текст: "Общинския съвет взема решения 
по конкретен случай за отпускане на еднократна финансова помощ в по-голям размер  в 
рамките на средствата, предвидени в Бюджета." 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 17, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 12, прие 
предложението. 

Постави се на гласуване целия материал с приетото допълнение към него. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във вр. с чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Закон за 
нормативните актове, във връзка и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общинският съвет гласува и със 'за' - 32, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 0, 
прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 234 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за 
отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък, както 
следва: 
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения: 
1. Ал. 1 се изменя така:  
„(1) Към момента на подаване на заявление – декларация и двамата родители да са с 
постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с 
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постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на 
раждане на детето.” 
2. В ал. 5 думата „изискуеми“ се заменя с думата „непогасени“ и думите „към момента 
на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ“ се заменят с 
„установени с влязъл в сила акт към момента на подаване на заявлението-декларация”.  
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения: 
1. В ал. 4 думите „6 (месеца)“ се заменя с „9 (девет)”. 
2. В ал. 5, точка 5 се отменя. 
3. Създава се нова ал. 7 със следния текст:  
„(7) При издадена заповед за отказ по причина несъответствие с определените критерии 
и последвала промяна в обстоятелствата заявление-декларация може да бъде подадено 
отново в рамките на срока по ал. 4.“ 
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 изречение второ се заличава. 
2. Ал. 3 се изменя така: „Определено със заповед на кмета, длъжностно лице от 
Общинска администрация в седемдневен срок от подаването проверява за пълнотата на 
документите и попълва протокол, съдържащ служебно събрана информация 
(Приложение №2).“ 
3. В ал. 4 след думите „което представя на Кмета на община Казанлък“ се добавя „или 
упълномощено от него лице“. 
4. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“, след думите „заповед за отпускане“ се 
добавя „или отказ“. 
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения: 
След думата „НЗОК“ се добавя „и МЗ“, думите „скъпоструващи изследвания“ се 
заменят с „диагностиката и лечението“. 
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения: думите „до 400 лева след решение на 
Общински съвет“ се заменят с “ не по-голям от размера на една минимална работна 
заплата за страната и се определя за всеки конкретен случай със заповед на кмета на 
общината, за предоставяне на еднократна финансова помощ, ще бъде въз основа на 
мотивирано предложение на Комисията по чл. 31, ал. 4 от Наредбата.“ 
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения: текстът след думите „постоянен адрес“ се 
изменя така: „не по-малко от една година или настоящ адрес не по-малко от 3 години 
на територията на община Казанлък преди подаването на искането, с доказани 
неотложни здравни и социални нужди, които нямат изискуеми задължения към община 
Казанлък към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ.“  
§ 7. В чл. 24 се създава се т. 4 със следния текст: „4. Общинският съвет взема решения 
по конкретен случай за отпускане на еднократна финансова помощ в по-голям размер, в 
рамките на средствата, предвидени в Бюджета." 
§ 8. В чл. 25 ал. 2, т. 2 след думите „постоянен адрес“ се добавя „и/или настоящ адрес“. 
§ 9. В чл. 26: 
1. В тире „първо“ думите „рецепти за изписани лекарства“ се заличават. 
2. В тире „второ“ думите „в оригинал“ се заменят с „копия, заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“ и представен оригинал за сверяване“. 
3. Добавя се ново тире „четири“ със следния текст „актуална банкова сметка на 
заявителя“ 
§10. В чл. 31 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 след думите „редовността на документите“ се добавя „за което съставя 
протокол по Приложение №3“ 
2. Ал. 3 се отменя. 
3. В ал. 4 думите „заявление-декларация“ се заменят с „мотивирано заявление“ 
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4. В ал. 6 думите „чл. 7, ал. 5“ се заменят с „чл. 26“. 
5. В ал. 8 думите „по касов път от касата на“ се заменя с „по банков път от“. 
§11. В Приложение № 1, в частта „Прилагам/е следните документи“, в т. 5 след думата 
„детето“ се добавя „/децата“. 
§12. В Приложение № 1, в частта „Прилагам/е следните документи“ точка 6 се 
заличава. 
§13. Създава се Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3: 
 

ПРОТОКОЛ ОТ СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА 
по чл. 11, ал. 3 от Наредба № 17 на ОбС – Казанлък 

към заявление – декларация с вх. № …………………/………….20…. г. 
 

№ 
по 
ред 

 
УСЛОВИЯ 

 

ДА/НЕ/ 
НЕПРИЛОЖИ

МО 
1. Заявление-декларация е подадено от името на двамата родители на детето, 

освен в случаите в които в акта за раждане на детето не е вписан втори родител 
или междувременно единият родител е починал 

 

2. Заявлението за отпускане на финансова помощ е подадено еднократно в 
рамките на 9 (девет) месеца, считано от датата на раждане на детето. 

 

3. Към заявление-декларацията заявителите са приложили: 
1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта и 
оригинал за справка; 
2. Копие от диплома за завършен минимум средно образование (и за двамата 
родители) и оригинал за справка; 
3. Лични карти на родителите на детето в оригинал - за справка; 
4. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени 
задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и 
здравословното състояние на детето; 
 

 

4. Към момента на подаване на заявление - декларация и двамата родители са с 
постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях е с 
постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди 
датата на раждането на детето. 

 

5. Родителите имат навършени осемнадесет години към датата на раждане на 
детето 

 

6. Родителите имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на 
подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ 

 

7. И двамата родители имат завършено минимум средно образование към датата 
на раждане на детето 

 

8. Родителите на новороденото дете нямат непогасени задължения към Община 
Казанлък, установени с влязъл в сила акт към момента на подаване на 
заявлението-декларация 

 

9. Родителите са осигурили извършването на имунизации на новороденото дете 
и/или за първото и/или второто дете/деца. 

 

10. Родителите са осигурили редовното посещение на учебните занятия в 
образователна институция за първото дете или първото и второто деца, които 
са в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 

11. При подадено заявление-декларация за новородено второ и следващо дете: 
Удостоверение от образователна институция, че първото и/или второто 
дете/деца, които са в задължителна предучилищна и училищна възраст, 
редовно посещават учебните занятия - оригинал. 
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12. При подадено заявление-декларация за новородено второ и следващо дете: 
Служебна бележка от личния лекар на първото и/или второто дете за 
задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния 
Имунизационен календар на Република България. 

 

13. Към заявлението служебно са приложени: 
1. Удостоверение за наличие/липса на задължения на родителите към Община 
Казанлък. 
2. Справка от официалния сайт на Национална агенция за приходите за 
здравноосигурителния статус на родителите. 
3. Информация за влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски 
права (ако е приложимо). 

 

 
Извършил проверката: …………………………………… (име, фамилия, подпис) 
 
§14. Създава се Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1: 
 

ПРОТОКОЛ ОТ СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА 
по чл. 31, ал. 1 от Наредба № 17 на ОбС – Казанлък 

към заявление – декларация с вх. № …………………/………….20…. г. 
№ 
по 
ред 

 
УСЛОВИЯ 

 

ДА/НЕ/ 
НЕПРИЛОЖИМО 

1. Искане по чл. 25 е подадено лично от нуждаещото се лице  
2. Искане по чл. 25 е подадено чрез пълномощник на нуждаещото се лице  
2.1. Когато заявлението е подадено чрез пълномощник на нуждаещото се 

лице е представено пълномощно 
 

3. Заявлението съдържа три имена  
4. Заявлението за отпускане на финансова помощ е подадено еднократно в 

рамките на една година, считано от настъпване на събитието. 
 

5. Към мотивираното заявление е приложено (ако е приложимо): 
1. медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК 
или ЛКК,  
2. разходооправдателни документи в оригинал или документи, 
доказващи размера на необходимитe средства за бъдещи разходи, които 
ще бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, 
персонални оферти, удостоверения) 

 

6. Към момента на подаване на искането лицето е с постоянен адрес не по-
малко от една година или настоящ адрес не по-малко от 3 години на 
територията на община Казанлък. 

 

7. Заявителя е регистриран и развива дейност по ТЗ.  
8. Заявителя няма изискуеми задължения към Община Казанлък към 

момента на подаване на заявлението за отпускане на финансова помощ 
 

9. Към заявлението служебно са приложени: 
1. Удостоверение за наличие/липса на задължения  
2. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес. 

 

 
 
Извършил проверката: …………………………………… (име, фамилия, подпис) 
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Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови 

помощи на граждани от община Казанлък, приета с Решение № 
234/24.09.2020 г. 

§15. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й, с изключение на разпоредбите 
по чл. 21 и чл. 24, т. 4, които влизат в сила от 01.01.2021 г. 
 
 
 
ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_623/10.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на 
междублоковите пространства. 
 
Председателстващият прочете становищата на постоянните комисии, както и 
направените им предложения. Даде думата за изказвания. 
 
Илиана Петкова Жекова /ПП "ГЕРБ"/ - Политическо изказване: „Уважаема госпожо 
кмет, уважаеми господин председател, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми колеги, 
програмата за облагородяване на междублоковите пространства беше изготвена от 
общинска администрация Казанлък по предложение на нас общинските съветници от 
партия „ГЕРБ“. Това предложение беше продиктувано от поляризацията на мнения на 
наши съграждани по темата за премахването на металните гаражи. В програмата 
виждаме, че има дадена възможност за избор на няколко варианта за облагородяване на 
междублокови пространства, като разбира се е дадена възможност на кандидатите а 
избират измежду тях какво точно да бъде изградено, дали да бъде израждане на паркинг, 
зона за спорт, детски кът или зона за отдих и озеленяване. В комисиите, в които участвах 
аз, чух мнения и след това когато с колегите разглеждахме становищата на останалите 
комисии, също видяхме, че има такива мнения относно липсата на критерии за 
допустимост на заявителите в програмата, за което считам, че това не отговаря и не е 
основателно, тъй като в самата програма има заложени ясни критерии за допустимост на 
заявленията и ако ми позволите тук ще ги посоча, те са три на брой. На първо място 
предложението, което ще се входира трябва да отговаря на предвижданията на 
действащия Подробен устройствен план. На второ място в пространството, което 
предстои да бъде облагородено не трябва да има незаконно строителство, както и не 
трябва да има поставени метални гаражи извън утвърдените схеми. И третият критерия 
свързан с това да има взето решение на общо събрание на етажната собственост или на 
сдружението на собствениците, което да е на нарочно проведено общо събрание с 
необходимото мнозинство, а именно не по-малко от 67/100 идеални части от общите 
части, от което да е видно, че кандидатът желае да участва в програмата и съответно е 
избрал варианта за облагородяване на пространството. Всички ние когато се разхождаме 
в нашия град, а и в други градове сме свидетели, виждаме и се радваме на красиво 
оформени междублокови пространства, поради тази причина и ние общинските 
съветници от партия „ГЕРБ“ сме си поставили една основна цел свързана с това да 
осигурим условия нашите съграждани да обитават една по-приятна, по-добра, по-
красива, по-социална среда. В тази връзка е и моето предложение програмата да стартира 
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от 01.01. 2021 година и затова уважаеми колеги, аз ви призовавам на днешното заседание 
да гласуваме и да приемем програмата за облагородяване на междублокови 
пространства, за да можем през следващите заседания да приемем и да предвидим 
средства за изпълнението й през следващата година, тоест да стартира от следващата 
година. Благодаря!“ 

Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаема госпожа 
Стоянова, уважаеми заместник-кметове, уважаеми господин председател, колеги, аз 
смятам, че нашата група даде да се разбере, че приема изготвянето на подобна програма 
и няма нищо против, напротив приветства идеята за създаването на подобна програма. 
Нашите основания за притеснение във връзка с тази програма са няколко, те разбира се 
не са неразрешими и по тия съображения сме направили в комисиите предложения за 
отлагане на гласуването на въпроса за следващо заседание, което между другото не беше 
подложено на гласуване от господин председателя, и първо правя предложение точката 
да бъде отложена за следващо заседание и ще ви кажа мотивите си за това. Първо в 
предложената ни програма няма начална дата за стартиране, това не е проблем в 
момента, но ще настане проблем, когато трябва да се кандидатства по тази програма. На 
второ място знаете, че във връзка със санирането на блоковете има етажни собственици, 
които вече са направили сдруженията, тоест те имат преднина пред всички останали, 
които биха могли да кандидатстват за финансиране по тази програма. На следващо място 
имайте предвид, че ние коментирахме, това не е маловажно какъв брой са хората, които 
ще се възползват тоест крайните потребители на нещото, което ще се създаде на база на 
тази програма. Дали не е добре да има групиране на това кои проекти ще се ползват с 
предимство, най-малкото заради това че ще създадат по-добро пространство за по-голям 
брой хора. Нямат таван на сумата, която ще се отпуска по тази програма. Смятам, че 
всичките тези неща могат да бъдат обсъдени в рамките на месец октомври и ако сме 
готови с това в края на месец октомври на заседанието да излезем с точни, ясни критерии 
за това как ще се финансира, какво ще се финансира и другото нещо важно, извинявайте 
ама едно сдружение тази година кандидатства за детска площадка, другата година 
кандидатства за озеленяване или нещо друго, което е допустимо по програмата. Обаче 
той на първи януари или на втория си подава заявлението и ползва предимството. Не 
бива ли да вложим елемент, че тези които да речем една година са кандидатствали, 
следващата една или две години нямат право да кандидатстват по тези програми. Затова 
мисля, че тази програма, да чудесна е като замисъл, но трябва да бъде детайлизирана и 
по време на заседанието на комисията по устройство на територията ни беше казано, че 
тази точка няма да се разглежда на заседание на общинския съвет, иначе щяхме да имаме 
готови текстове за предложения за включване в решението, затова моля тази точка да 
бъде отложена за следващо заседание.“ 

Галин Иванов Иванов /ПП "ГЕРБ"/ в отговор към Динева: Уважаема госпожо кмет, 
уважаеми дами и господа заместник-кметове, колеги, гости, аз се радвам, че стана дебат 
по тази тема, първо, ако може да отговоря на уважаемата госпожа Динева по нейните 
въпроси. Значи по първия въпрос, госпожо Динева, програмата стартира от дата току-що 
госпожа Жекова направи предложение, това сега да го гласуваме, програмата да стартира 
от дата 01.01.2021 година, така че по тази ваша забележка, мисля че сега веднага ще бъде 
отстранена. Второ по това кой ще има предимство, все пак тази програма нали има 
състезателен характер, плюс това до стартирането й при етажната собственост и хората 
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ще бъдат уведомени от медии и от нас включително като общински съветници. Те ще 
имат време да направят тези необходими задължения, за да участват в програмата. След 
това казахте, че всяко сдружение може в един момент да кандидатства с едно 
предложение, на по-късен с друго. В самата програма е записано, че всяко сдружение 
може да участва с до две предложения от така оказаните в програмата. Но пак казвам 
нали това е нещо, което тепърва ще премине през етап на проектиране и одобрение. 
Радвам се, че в общинския съвет има консенсус че тази програма е полезна, че ще 
помогне за подобряването на облика на нашия град и аз съм сигурен че тя ще срещне 
подкрепа от по-голямата част от вас, надявам се от всички. Аз обаче за разлика от вас 
мисля, че не трябва по никакъв начин да забавим стартирането на тази програма, тъй като 
ако не я гласуваме сега, реално мисля че има опасност тя въобще да не стартира през 
следващата година и да стартира чак през 2022 година, всички знаете процедурите 
свързани с бюджета. Разбираме вашето безпокойство, че според вас все още някои 
критерии могат да бъдат доусъвършенствани, аз съм съгласен с това. Всички ние 
дискутираме тези критерии и може да ги дискутираме винаги и с предложения на всеки 
един от нас може да направим предложения за изменение на тази програма, ако 
преценим, че има по-добър вариант, въпреки че за мен в момента всичко по тази 
програма е ясно, има критерии, има начин, по който ще бъде извършена процедурата 
чрез проектиране, одобрение, отделяне на средства. Има начин по който се класират, 
който първи подаде има предимство, разбира се защото има голям шанс да му бъде 
одобрен проектът, така че това което искам накратко да кажа, че абсолютно не виждам 
смисъл в момента да отлагаме тази програма и ви предлагам да я подкрепим като казвам 
отново нищо не ни пречи да продължим да обсъждаме, ако има някои по-добри идеи, 
нека още на следващо заседание да ги предложи и да вървим към изменение на тази 
програма. Нищо не ни ограничава да го направим, аз мисля че е важно в момента да я 
стартираме още от това заседание. Благодаря ви!“ 

Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми господин 
председател на общинския съвет, уважаема госпожо кмет, колеги общински съветници, 
госпожо обществен посредник, определено имаме пълно единомислие, че трябва да 
обърнем внимание на междублоковите и пред блоковите пространства. Ние неслучайно 
още по време на комисии направихме предложение тази точка да бъде отложена, за да 
може да се дообмислят както критериите, така и самата процедура за кандидатстване. 
Сега разбрахме, че предлагате програмата да стартира от 01.01.2021 година, такова е и 
нашето виждане и ние ще подкрепим това предложение. Друг въпрос, на който ние 
нямаме отговор е целогодишно ли ще се подават заявления, ще има ли някакъв срок за 
подаване на заявлението, защото от така разписаната програма това не става ясно. Важно 
е също да дадем равен достъп на всички граждани на Казанлък да кандидатстват за 
облагородяване на междублоковите и пред блоковите си пространства, а с така 
разписаните критерии ние изключваме едни граждани в режим на етажна собственост, 
които имат общи събрания, но не попадат в критериите на програмата, в същото време 
нямат регистрирани сдружения, това са не малко граждани на община Казанлък. Закон 
за етажната собственост има една хипотеза на така нареченото съвместно общо събрание, 
тогава когато различни граждани, различни входове, защото знаем етажната собственост 
предимно функционира на ниво вход, тогава когато различни входове могат да се 
събират, да излъчват свои представители и да взимат решения по важни за самите 
живущи в тези блокове проблеми. Това нещо също го няма разписано в програмата и ако 
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ние го включим допълнително, разбира се нека да го прецизират и да го видят юристите, 
това ще даде равен достъп на всички граждани да участват в тази програма. Не на 
последно място ние нямаме никакви претенции по отношение на критериите за 
допустимост, те са ясни и нямат нужда от някакви допълнения. Ние имаме претенции по 
отношение критериите на оценка. В комисията по култура аз заявих, че много ми се иска 
да има в критериите за оценка и беше заявено от госпожа Иванова, че такива ще бъдат 
изготвени на по-следващ етап, да има принципа на самоучастие. Казвам принципа на 
самоучастие, защото всички сме свидетели на вандалските прояви в нашия град. 
Общината влага средства, изграждат се различни детски площадки и зони за отдих и в 
един момент тези зони за отдих и площадки са подложени на вандалски прояви. Със 
самото самоучастие ще намалим донякъде тези вандалски прояви, защото тогава когато 
самите граждани са вложили нещо от себе си, било то като труд, материали и така 
нататък, тогава интереса им да пазят изграденото ще бъде много по-голям. Разбира се 
имаме и други предложения за критерии, които трябва да бъдат включени и затова 
предложихме тази програма наистина да я обсъдим внимателно, да стане още по-голям 
дебат в самите комисии, не тука на заседанието на общинския съвет. Това е нещо 
прекрасно за града ни, идвайки тук ние трябва да дойдем с един готов документ срещу 
който всеки един от нас 37 общински съветници ще стане и ще гласува „За“ без никакви 
капки на съмнения. Затова аз също поддържам предложението, че сега трябва да 
отложим тази програма. Да, има нужда от разгласа и такава разгласа трябва да бъде 
направена на всеки един домоуправител, на всеки един вход, но нека да направим тази 
разгласа тогава когато имаме нещо готово, завършено, а не сега да приемаме една 
програма, да излезе нещо в медиите, да има едни правила и ние на следващата сесия да 
ги променим. Това ще доведе до объркване, затова още веднъж апелирам наистина да 
отложим разглеждането на програмата и на сесията през месец октомври, мисля че няма 
да доведе до кой знае какво забавяне, да си разработим и критериите, да я огледаме още 
веднъж и да приеме един прекрасен документ. Благодаря!“ 

Галина Стоянова - кмет на община Казанлък в отговор към Иванова: „Уважаеми 
господин председател, колеги, уважаеми общински съветници и госпожо обществен 
посредник, слушам ви много внимателно, прочетох много внимателно и вашите 
коментари по време на заседанието на комисиите и искам да ви кажа две неща. Искам да 
си спомните какво беше участието на община Казанлък в Националната програма за 
саниране на блоковете, от стотици блокове в Казанлък, ние санирахме само девет, не 
защото програмата беше лоша, не защото беше не доработена или нямаше критерии и 
така нататък, а просто защото не я прегърнахте, не я прегърнахме всички, като 
управляващи и като общински съветници ние не работихме заедно. Една част от вас 
работиха заедно за разгласата, за информиране на гражданите каква е ползата и каква е 
придобивката за тях, ако положат единствено и само усилия да се сдружат и да вземат 
общо решение. Други обаче положиха огромни усилия да обяснят на гражданите, че тази 
програма е заплаха за тяхната собственост. Напомням ви го, защото сме на прага на една 
местна програма, разбира се че другаде не съм чела да има такава стъпка и ви 
поздравявам, ако я подкрепите, защото ще бъдете уникални като Общински съвет приели 
тази програма, но ви моля ако няма да работим заедно, за да разясним на хората, че тя е 
полезна за тях, за живота им, за мястото, в което живеят, ако ще правим същото единия 
общински съветник обяснява преди обед, че е важно, а другия обяснява, че не е важно, 
няма смисъл да тръгваме. За това когато гласувате дайте си сметка затова. Второ, 
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Националната програма показа, че не са нужни стотици критерии, нужни са няколко, но 
да са много ясни несубективни, обективни, за да не разделят хората, да не ги 
противопоставят и по-лесно изпълними. Затова и ние сме ви предложили само обективни 
критерии, които са изпълними и които не въвеждат самоучастие, защото самоучастието 
плаши хората. Съгласна съм с госпожа Иванова и с госпожа Динева, наистина хората не 
ценят направеното с обществения ресурс, но не чрез критерии и чрез дискриминация 
можем да ги накараме това да го направят свое, а с много срещи, с много обяснения с 
много внимание и със санкции. Това е следващия етап, за който вие трябва да мислите, 
не как да направите критериите кой да бъде първи или втори, защото е ясно че ще има 
състезание, това ни е целта. Онези, които искат да си махнат ламарините гаража и сутрин 
като се събудят да виждат детската площадка, зелената площ и подредените коли, а не 
ламаринените гаражи, тяхна е отговорността колко бързо ще се сдружат и ще го 
направят. Ваша, моя е отговорността да направим санкции и контрол как се опазва 
обществения ресурс и това се отнася не само за тази програма за междублоковите 
пространства, а за всичко което става с финансовите средства, които вие разпределяте 
всяка година за изпълнение на различни обекти. Затова помислете и се съсредоточете 
след като приемам програмата в тази посока, какви санкции да направим, така че да 
стимулираме хората да са отговорни към обществения ресурс, който се влага. Иначе 
ваше е правото да гласувате както прецените.“ 

Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми 
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги общински 
съветници, уважаема госпожо омбудсман, виждам че за първи път имаме единомислие 
по този въпрос, само не ми е ясно защо пак поставяме каруцата пред магарето. В крайна 
сметка всички подкрепихме една и съща теза, без да я кажем ясно, че в крайна сметка се 
изискват едни ясни критерии, дори и за санкциите госпожа Стоянова, и това нищо не 
пречеше в момента тази програма да обсъдим доста обстойно в комисиите и аз 
извинявайте, госпожо Иванова, но наистина така разбрах в една от комисиите, че ще 
отложите този въпрос, явно и аз не съм слушал правилно. Нищо няма да стане, има 
достатъчно време до края на годината, всички знаем кога се предлага Бюджет 2021, там 
може спокойно да се заложат средства за тази програма, в крайна сметка и да си ги 
обсъдим като хората. Така че колеги от „ГЕРБ“, приканвам ви един път разумът да 
надделее, да отложим, да обсъдим, да си изготвим ясни критерии, за да може всички 
заедно в тази обща теза, както програмата за санирането имаш изготвени ясни критерии 
на национално ниво, така да го направим на местно и тази програма да си тръгне 
нормално от първи януари. Благодаря ви!“ 

Галина Стоянова в реплика към Караджов каза: „Тая дума критерии, критерии, 
критерии, артикулирате абсолютно всички. Един критерий не чух нито в комисиите, 
нито тука критерии, критерии, критерии. Има обективни критерии, вие говорите за 
критерии. Кажете един друг критерии.“ 

Илиана Петкова Жекова /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Исках само да уточня, че в програмата 
има достатъчно ясни критерии. Аз ги казах тук на трибуната преди малко, това са три 
критерия, които са обективни и които не водят до субективизъм при определяне на 
допустимостта на кандидатите, така че смятам колеги, че не знам какво повече трябва да 
гласуваме по отношение на критериите, какви критерии други да предлагаме? Това ми е 
мнението.“ 
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Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Аз ясно в своето 
изказване заявих, че въпросът не е само в критериите. В крайна сметка дебатирайки ние 
може да стигнем наистина до извода, че няма нужда от критерии за оценка, но нека това 
да стане в един нормален дебат, защото наистина по време на комисии разнопосочно 
беше виждането на администрацията. На комисията по култура се каза „Да, ще се добави 
в самата програма, че трябва да има критерии за оценка“,  на другата комисия се каза, че 
вероятно програмата ще бъде оттеглена. Нека наистина да има единомислие и тук съм 
абсолютно съгласна с госпожа Стоянова, че ние подкрепяйки тази програма трябва да 
подкрепим с 37 гласа „За“, с ясното съзнание, че това е един прекрасен документ за 
община Казанлък и да тръгнем да работим в тази посока. Не е въпроса само в критериите, 
аз говорих и за равнопоставеност, дадох пример, че можем да включим в самите 
критерии за допустимост всички граждани чрез така нареченото съвместно общо 
събрание, така както Закона за етажната собственост ни дава възможност. Да сложим 
един срок до кога могат да бъдат подавани заявления, да ги обмислим внимателно тези 
неща. Пак казах ние може и дебатирайки в комисиите наистина да стигнем до извода, че 
за да сме максимално обективни и да не издребняваме в детайлите, да стигнем до извода 
че няма нужда от критерии за оценка. Благодаря ви!“ 

Галина Стоянова - кмет на община Казанлък каза: „Онова, което най-много ме 
удовлетворява е, че колегите от „БСП“ многократно повтарят, че са за тази програма и 
че искат да приемем един документ с 37 гласа. Това ще бъде голямо ваше постижение и 
постижение на общината, като цяло. Искам да разсея притесненията, които има госпожа 
Иванова и тя със сигурност е мислила задълбочено за да поставя тези въпроси и има 
основания за това. Стартирането на програмата сега единствено ще даде по-голяма 
възможност за време за разгласа, защото вътре има и нормативни документи, които 
хората трябва да видят, да обмислят, събирането на общо събрание е много трудно нещо, 
постигането на съгласие и така нататък. И второ, ще даде време наистина с бюджета да 
помислите, да обмислите какъв да е ресурса, който да отделите за тая програма и да 
прогнозирате колко активни ще бъдат хората в 2021 година, това е тъй нареченото, ако 
ви се струва бързане. Не е бързане, то е диапазон от време, който трябва да използваме 
за тези две неща. Притесненията за това как ще бъдат оценявани проектите мисля, че ще 
се снемат тогава когато проектите започнат да постъпват, защото съм сигурна че ще има 
активни хора, които ще внесат още догодина първите си проекти. Когато те са налице, 
вие като съветници ще имате възможност да ги прегледате, ако ги поискате от някоя 
комисия предварително ще ви ги внесем, ще ги видите. Тогава ще станат ясни 
конкретните въпроси, не си мислете че сега за 20 дни ще ви стане ясно какъв ще е процеса 
догодина. Няма да стане. Той ще бъде доста сложен. Първо трябва да мине през 
експертен съвет, проектиране на желанията, връщане на проектите към гражданите, те 
да си одобрят проекта, отново ще има едно съгласие и затова ви давам още един 
конкретен пример. Улица „Старозагорска“ фигурира в нашия бюджет тази година за 
реконструкция. Идеята за тази реконструкция дойде от етажната собственост на двата 
блока на улица „Старозагорска“ и от собствениците на заведения, които и по време на 
предизборната кампания занимаваха и вас съветниците и нас, че проводимостта на тази 
улица е много трудна и трябва да намерим решение. Вие се вслушахте, осигурихте тоя 
ресурс за улица „Старозагорска“, ние проектирахме. Няколко пъти госпожа Коева, два 
пъти и с мое участие се срещахме с гражданите на улицата и със собствениците на 
заведения, за да им покажем решението, което предлагаме, защото няма много решения 
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там да разширим улицата, да създадем места за паркиране и да не отсечен нито една 
дърво. Нали разбирате колко критерии имаме за да разширим улицата. Имаше винаги 
разногласия, винаги! Нямаше дори пет към пет съгласие 50 на 50, затова ние 
администратирахме процеса. Проекта го изпратихме официално на всеки домоуправител 
на етажната собственост, поискахме в 14-дневен срок да разгледат на общото събрание 
проекта, да гласуват и да ни върнат съгласие или несъгласие. От входовете, не си 
спомням колко броя бяха, ние получихме пет броя несъгласие с изграждането на проекта 
и затова няма да го изградим тази година. Разбирате ли няма да решим този въпрос, 
защото когато оставим да решават гражданите тогава става трудно. Те обикновено само 
критикуват, когато трябва да вземат някакво решение тогава настава трудното и затова 
този процес ви казвам ще бъде непредсказуем и труден и вие наистина ще го решавате в 
движение и ще е нужно към програмата може би и Правилник да има или някакви 
правила, нямам представа какво ще се получи. Затова не се притеснявайте, разбирам ви, 
нищо няма да направим без вашето съгласие, без одобрението ви като мнозинство за 
критерии, оценка, да не говорим за финансиране, защото вие пак ще гласувате 
финансирането на конкретните проекти. Затова ви приканвам наистина да постигнете 
съгласие принципно да тръгнем, че следващите стъпки ще са по-трудни. Благодаря!“ 

Председателстващият подложи на гласуване двете предложения, поради липсва на 
други желаещи за изказване, както следва: 

1. Предложение от Моника Божидарова Динева: Разглеждането на въпроса да се 
отложи за следващо заседание. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 11, 'против' - 14 и 'въздържали се' - 10, отхвърли 
предложението. 

2. Предложение от Илиана Петкова Жекова: Програмата да влезе в сила от 01.01.2021 г. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 34, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 0, прие 
предложението. 

Постави се на гласуване основния въпрос с приетото допълнение към него. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува и със 'за' - 35, 
'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие  
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ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

ОС_628/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части 
от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП "пасище" и от ПИ с идентификатор 
83106.10.88 с НТП "пасище" по КККР на с. Шейново, местност "Голяма Варовита", общ. 
Казанлък за промяна на предназначението им в "за терен за сметище/депо". 

Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста на 
ОбС е направил допълнение в правната квалификация. Даде думата за изказвания, като 
не постъпиха заявки и се премина към гласуване на Точка №5. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 във вр. 
с чл. 97, ал. 1 от ЗУТ, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 2 и ал. 3 във вр. с ал. 
1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 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. Деко Михайлов Григоров: За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Добрин Цветанов Драгнев: За 
12. Емил Ивелинов Недялков: За 
13. Иван Георгиев Гитев: За 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Роман Алексеев Желев: За 
23. Румяна Стоянова Друмева: За 
24. Станчо Георгиев Леков: За 
25. Стефан Пенков Стефанов: За 
26. Теодора Ганчева Иванова : За 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 236 

 
1. Изразява предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ  с идентификатор 
83106.10.95 с НТП „пасище“ и от ПИ  с идентификатор 83106.10.88  с НТП „пасище“ по 
КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита, общ. Казанлък и за промяна на 
предназначението им в „за терен за сметище/депо“. 
2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с 
идентификатор 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 
публична общинска собственост, за трасе за осигуряване на транспортен достъп чрез път 
с трайна настилка до ПИ с идентификатор 83106.10.105 по КККР на с. Шейново, м. 
Голяма Варовита, общ. Казанлък, с НТП: „за друг вид отпадъци“. 
3. Определя срок на валидност на съгласията по т.1 и т.2 в размер на 3 /три/ години, 
считано от датата на влизане в сила на решението. 
4. Разрешава изработването на Подробен  устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ 
на Депо за инертни отпадъци, попадащо в ПИ с идентификатори  83106.10.105, с НТП 
„За друг вид отпадъци“,  83106.10.95 с НТП „пасище“, 83106.10.88 с НТП “пасище“ и 
парцеларен план /ПП/ за транспортен достъп- път, обхващащ част от ПИ с 
идентификатор 83106.21.95 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ по 
КККР на с. Шейново, м. Голяма Варовита общ. Казанлък. 
5. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
 
 
 
ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_635/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до 
Поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък. С 
писмо с вх.№ ОС-651/23.09.2020г., вносителят прави промяна в мотивите и правното 
основание по доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.  
 

Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста на 
ОбС счита че, правното основание и мотивите трябва да бъдат допълнени, което е 
изпълнено от вносителя с допълнително писмо. Даде думата за разискване, като не 
постъпиха заявки и се премина към гласуване на Точка №6. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.17а, ал. 1, т. 1 и чл. 29 от Закона за опазване на 
земеделските земи във вр. с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и във връзка с чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи, 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 
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6. Галин Иванов Иванов: За 
7. Георги Иванов Пенчев : За 
8. Деко Михайлов Григоров: За 
9. Денислав Христов Сербезов: За 
10. Джамал Неджипов Папарланов: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: 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. Роман Алексеев Желев: За 
22. Румяна Стоянова Друмева: За 
23. Станчо Георгиев Леков: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Теодора Ганчева Иванова : За 
26. Цветан Тенев Шиков: За 
27. Юзеир Али Кенан: За 
28. Янко Тонев Запрянов: За 
 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 237 

 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до 
поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на село Бузовград с ЕКАТТЕ: 
06848, община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на 
АГКК. 
 
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
 
3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на новообразувания 
поземлен имот служещ за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 
06848.12.20 по КККР на село Бузовград, който ще се образува от части от следните 
поземлени имоти общинска собственост: 
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Номер на 
имот 

Трайно 
предназна
чение 

Начин 
на 
трайно 
ползван
е 

Местност Кат 
Площ 
на имот 
в /дка/ 

Приблиз
ителна 
засегнат
а площ 
/дка/ 

Вид 
собственос
т 

12.20 по КККР 
на с. Бузовград 

Земеделска 
територия Пасище - - 52.308 0.440 Общинска 

публична 

11.45 по КККР 
на с. Бузовград 

Земеделска 
територия Пасище ДАСКАЛОВ 

СОРГУН IV 3.227 0.202 Общинска 
публична 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години 
от датата на издаването му. 

 

ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Моника Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването. 
ОС_615/02.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на 
ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Казанлък, ул. 'Стара планина' № 12. Допълва състава на комисия: Иван Гитев. 
 
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че комисиите 
подкрепят материала, а юриста на ОбС е направил допълнение в правното основание. Не 
постъпиха заявки в електронната система и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1, т. 5, чл. 38, ал. 1, ал. 
2 и чл. 39 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, чл. 63, ал. 3 от Закона за 
лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, 
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. Деко Михайлов Григоров: За 
8. Джамал Неджипов Папарланов: 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. 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. Стефан Пенков Стефанов: За 
24. Теодора Ганчева Иванова : За 
25. Цветан Тенев Шиков: За 
26. Юзеир Али Кенан: За 
27. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 238 

 
І. Да се проведе конкурс по реда и условията  на  Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерство на 
здравеопазването, за възлагане управлението на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина” № 12. 
1. Срок на договора – 3 /три/ години; 
2. Място за изпълнение на задълженията: ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД, гр. 
Казанлък, ул. “Стара планина” № 12. 
ІІ. Изисквания към кандидатите: 
1. Изисквания за допускане до участие в конкурса: 
1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с 
образователно-квалификационна степен “магистър“ по икономика и управление и с 
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 
обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето 
образование в областта на здравния мениджмънт 

1.2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 
медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, 
да имат придобита основна специалност. 

1.3. Кандидатите да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 
от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса : 
1.  Заявление за участие в конкурса – свободен текст; 
2. Автобиография – европейски формат; 
3. Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - копия. 
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Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба №9/26.06.2000 г. на 
Министерство на здравеопазването, се удостоверява с документи посочени в §3 от 
Заключителните разпоредби на същата наредба; 
4. Диплома за специалност - копие; 
5. Документ, удостоверяващ трудовия стаж или копие от трудова и/или служебна 
книжка - копие; 
6. Валидно Свидетелство за съдимост, с посочване целта за издаване – работа като 
Управител на лечебно заведение - оригинал; 
7. Карта за предварителен медицински преглед – оригинал; 
8. Удостоверение, че лицето не се води  на диспансерен отчет по повод психично 
заболяване – оригинал; 
9. Удостоверение за членство в БЛС - копие; 
10. Декларация, че не са налице пречки по чл. 33 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, която се подписва при сключването на договора за управление; 
11. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 
Всички копия на документите се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала“  и 
подпис. 
IV. Място, срок и начин на подаване на документите: 
Документите определени с настоящото решение се приемат в срок до 16,30ч. на 
06.11.2020 г. на гише №2 – Деловодство в Центъра за информация и услуги на 
граждани при Община Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък. 
Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично 
пълномощно. 
Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в 
запечатан непрозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
подаване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение на основание чл.7, ал.3 
от Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването, в което се посочва: 
името на подателя, датата и часа на приемането му. 
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 
период се представя в отделен плик, който се поставя в плика с останалите 
документи за участие. 
Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата, адрес и наименованието на обекта 
на конкурса. 
V. Теми, предмет на събеседването, съгласно чл.3, ал.1, т.4 от Наредба №9 от 
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения, посл. Изм. И доп. ДВ бр.50 от 1 юли 2016 г.: 
Темите – предмет на събеседването са: 
1. Познаване на нормативната база: Закон за лечебните заведения, Закон за общинската 
собственост, Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за общински търговски 
дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на 
собственост върху общинската част на капитала на Търговските дружества, Нарежда 
№15 на Общински съвет Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството; 
2. Управление собствеността на дружеството в предвид факта, че е 100 % общинска 
собственост; 
3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество; 
4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване финансовите резултати на 
дружеството. 
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VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
Конкурсът да се проведе на 10.11.2020 г. от 9,30 ч. в Стая №21А в сградата на 
общинска администрация, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък на три етапа: 
1. Отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, 
подал заявлението. Пликът с Програмата за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите на 
кандидата отговарят на обявените изискванията с настоящото решение. 
2. Представяне от кандидатите на Програмата за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период. 
До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от 
4,50. 
3. Събеседване с кандидатите по обявените теми.  
4. Оценката по т. 2. и по т.3. на кандидата се формира по шестобалната система, като 
най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. 
Информация и документи относно: структурата, бюджета, числеността и щатното 
разписание на персонала, всеки кандидат за участие в конкурса може да получи от 
Главния счетоводител на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД всеки работен ден от 
10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч., както и проект на договор за възлагане на 
управлението /чл.3, ал.3 от Наредбата/ в срока за подаване на заявленията за участие. 
VII. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса при спазване 
изискванията на Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, в състав: 
Председател: Ахмед Мехмед – Зам.-кмет на Община Казанлък 
Членове: Даниела Колева – Н-к отдел ИУС - секретар                          
                  Здравко Балевски – Н-к отдел ПНОЧРОП 

      Представител на РЗИ – Стара Загора 
                  Иван Гитев – магистър по медицина 
При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от                         
Зорница Антонова – Нач. отдел СД. 
При отсъствие на юриста на комисията, същият да бъде заместен от Кольо Байков – ст. 
юрисконсулт. 
VIII. Възлага на комисията в тридневен срок от провеждането на конкурса да изготви 
протокол и да предложи за одобрение от Общински съвет-Казанлък решение за 
определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите 
участници. 
IX. Утвърждава проект на договор за управление на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Стара планина“ №12, гр. Казанлък. 
X. Задължава Кмета на Община Казанлък: 
1. Да публикува обявлението за предстоящия конкурс на основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 

от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебните заведения в един централен и един местен 
вестник и в интернет страницата на Община Казанлък; 

2. Да изпрати писмо до Регионална здравна инспекция - Стара Загора  за определяне на 
представител. 
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ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_632/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10. 
 
Николай Златанов съобщи за становищата на постоянните комисии и направените им 
предложения, а юриста на ОбС е направил допълнения в правните основания. Даде 
думата за разискване. 
 

Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми 
господин председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги общински 
съветници, правя предложение, преповтарям това, което е направила колежката Динева, 
за откриване на конкурсна процедура. Мотивите ми са първо в последните три години в 
общинското дружество „Балканинвест“ се натовариха доста разнородни дейности, 
знаете, че влязоха в дейността от закритото общинско предприятие за хигиенни услуги. 
Също така новите електробуси влиза в дейността му. Смятам че е нормално при един 
конкурс да чуем един нов бизнес план. Естествено, че не се съмнявам в качествата на 
досегашния управител, но все пак един път директно му възложихме договор за 
управление, няма нищо лошо да се явим в една процедура на конкурс и да докаже своите 
качества. Надявам се, че е виден член на Герб не е плюс и да има равнопоставеност във 
възлагането на договорите в общинските предприятия. Благодаря ви!“ 

Роман Алексеев Желев /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, заместник-
кметове, господин председател, колеги, госпожо омбудсман, ще помоля да подкрепите 
настоящия доклад като в тази връзка ще направя кратка ретроспекция на относимите 
факти и обстоятелства касаещи доклада, които лично аз смятам за важни и биха ви 
убедили да вземете това решение. С решение от 11 септември 2014 година Общинският 
съвет избира за управител на „Балканинвест“ ЕООД господин Петков Карагитлиев. С 
Решение от 27 Юли 2017 година, Петко Карагитлиев е преизбран за управител на 
„Балканинвест“ ЕООД. Като мотив послужил за взимане на това решение се показаните 
добри финансови резултати на дружеството, което управлява. С Решение №28 от 28 май 
2018 година дейността на дружеството е разширена и допълнена с два нови предмета на 
дейност, именно обществен превоз на пътници на територията на Република България и 
поддръжка и експлоатация на водопроводи за пренос на минерална вода, в това число и 
съоръженията към тях. С решение от 26 юли 2018 година на Общинския съвет 
„Балканинвест“ се преобразува чрез вливане, като същото дружество става 
правоприемник на „Хигиенни и битови услуги-град Казанлък“ ЕООД. На основание 
предходните две решения към основната дейност на дружеството безспорно се добавят 
и две нови такива, ведно с приспадащи се за тази цел грижи, които управителя следва да 
полага. По отношение на финансовите резултати постигнати от управителя за периода 
на управление на дружеството, ще ви припомня, че същия поема дружеството 2014 
година и съгласно годишните финансови отчети, загубата на това дружество възлиза на 
31 497 лв., като с всяка изминала година загубата намалява до този момент когато 2017 
година най-накрая това въпросно дружество излиза на печалба в размер на 1947 лв. 
Съгласно последния финансов отчет за 2019 година, печалбата е в размер на 4827 лв., 
тоест за последните три години е налице едно двойно покачване на размера на печалбата 
на повереното дружество, което според мен е резултат на адекватни действия от страна 
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на управителя господин Карагитлиев. Отделно от това, всички добре знаем, че въпрос на 
кратко време е община Казанлък се сдобие със 7 електрически автобуса, с които на 
практика ще стартира дейността по обществения превоз на пътници и като за тази цел 
следва да се извършват огромен обем от дейности, отговорността за които ще лежи 
именно на управителя и те няма да се ограничат с период от една година, такова каквото 
е предложението на част от колегите от Общинския съвет. Именно поради тези мотиви 
следва да подкрепим проекта за решение и да гласуваме доверие на господин 
Карагитлиев като възложим управлението му за нови три години. Благодаря ви!“ 

 

Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ в реплика към Роман 
Алексеев Желев каза: „Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински 
съветници, сигурно господин Карагитлиев, ако беше тук щеше да благодари за 
пледоарията на господин Желев. Нямам нищо против всички тези факти, но тук колегите 
които са втори мандат знаят защо се дължат тези положителни резултати във 
финансовите отчети на това дружество, а именно че на дружеството бяха възложени 
строителния и техническия надзор на санираните блокове и затова се покачиха 
приходите и така излезе от дупката. Няма нищо лошо да се яви на конкурс и тези същите 
факти да се изкажат в защита на неговите тези, но новата дейност на това дружество 
според мен предразполага ние да чуем един бизнес план, едни нови условия и да заложим 
за един нов управител, дори бил той същият. Нека все пак да има конкурс, но както има 
при другите дружества. И все пак един факт, господин Желев, на последния договор не 
е избран господин Карагитлиев, а му е удължен договора.“ 

Николай Златанов уточни с Моника Динева нейното предложение, като тя поиска думата 
за уточнение: „Ако общинският съвет взема решение да се открие конкурсна процедура, 
аз смятам, че проектът за решение трябва да бъде: „Възлага на общинската 
администрация да внесе доклад за откриване на конкурсна процедура на следващото 
заседание и възлагаме на господин Карагитлиев да изпълнява длъжността до определяне 
на нов управител“, защото в крайна сметка нали не може да оставим дружеството без 
управител.“  

Постави се на гласуване предложението, както следва: 

1. Предложение от Моника Божидарова Динева: Възлага на ОА да внесе доклад за 
откриване на конкурсна процедура за избор на нов управител, а Петко Карагитлиев да 
изпълнява длъжността до Решение на ОбС за избиране на нов управител на дружеството. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 9, 'против' - 13 и 'въздържали се' - 10, отхвърли 
предложението. 

Премина се към гласуване на предложението от Ридван Байрям Иляз: Срокът на 
договора да бъде 1 г. 

Общинският съвет гласува и със 'за' - 7, 'против' - 15 и 'въздържали се' - 10, отхвърли 
предложението. 

Подложи се на гласуване основния материал. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон,  чл.51а, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 38, ал. 1 и чл. 39 от Наредба № 19 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' - 6 и 'въздържали се' - 0, прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 239 

 
1. Избира за управител на „Балканинвест” ЕООД с ЕИК 833066624, седалище и адрес 
на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” № 10 – Петко К. Карагитлиев. 
2. Утвърждава предложения проект на Договор за възлагане управлението на 
„Балканинвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. “Славянска“ №10, гр. 
Казанлък. 
3. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението 
на „Балканинвест“ ЕООД с Петко К. Карагитлиев, считано от 01.10.2020 г. 
4. Упълномощава Петко К. Карагитлиев да отрази новите обстоятелства в търговския 
регистър към Агенцията по вписванията. 
 
 
 
ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Теодора Иванова обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването. 
ОС_630/11.09.2020 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация "Чудомир" с 
проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на Фондация 
"Чудомир" за 2019 г., Отчет за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет 
на Фондация "Чудомир" за 2020 г. 
 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за 
изказване. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към поименно 
гласуване на материала. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 14, т. 15, 
т. 16 и т. 22, чл. 23, ал. 12 и ал. 13, чл. 33 от Устава на фондация „Чудомир“ и § 33 от 
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - 
ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), Общинският съвет гласува поименно и 
със 'за' - 23, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Аксения Бориславова Тилева: За 
2. Анна Василева Кожухарова: За 
3. Белчо Колев Белчев: За 
4. Борислав Александров Асенов: За 
5. Галин Иванов Иванов: За 
6. Деко Михайлов Григоров: За 
7. Добрин Цветанов Драгнев: За 
8. Емил Ивелинов Недялков: За 
9. Иван Георгиев Гитев: За 
10. Илиана Петкова Жекова: За 
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11. Калин Петров Божков: За 
12. Красимира Белчева Харизанова: За 
13. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
14. Мария Цонева Цонева : За 
15. Моника Божидарова Динева: За 
16. Николай Златанов Димитров: За 
17. Николай Митков Факиров: За 
18. Роман Алексеев Желев: За 
19. Стефан Пенков Стефанов: За 
20. Цветан Тенев Шиков: За 
21. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
22. Юзеир Али Кенан: За 
23. Янко Тонев Запрянов: За 

 
прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 240 

 
I. Приема ГФО на Фондация „Чудомир“ за 2019 г. 
II. Приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2019 г. 
III. Приема Бюджет на Фондация Чудомир за 2020 г. в размер на 18 500 лева, 
разпределен както следва: 
1. Приходи на Фондация „Чудомир“ за 2020 г.  – 18 500 лева. 
1.1. Собствени приходи в размер на 5 657  лева; 
1.2. Субсидия от община Казанлък за Чудомирови празници в размер на 9 000 лева; 
1.3. Вземания от минали години – 1 350 лева; 
1.4. Преходен остатък – 2 493 лева. 
2. Разходи на Фондация „Чудомир“ за 2020 г. в размер на 18 500 лева. 
2.1.  Конкурс за къс хумористичен разказ – 2 400 лева; 
2.2. Разходи за подготовка на празниците – 1 280 лева; 
2.3. Финансиране издаване на книги – 1 600 лева; 
2.4. Разходи за дейността – 3 550 лева; 
2.5. Разходи за минали периоди – 9 670 лева. 
 
 
ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_617/04.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" 
ЕООД - Стара Загора, насрочено за 01.10.2020 г.  
 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят материала, а юриста е дал 
становище за допусната техническа грешка. Не постъпиха желаещи за изказвания и се 
премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,  чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за водите, чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 
25, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 
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1. Аксения Бориславова Тилева: За 
2. Анна Василева Кожухарова: За 
3. Белчо Колев Белчев: За 
4. Борислав Александров Асенов: За 
5. Галин Иванов Иванов: За 
6. Деко Михайлов Григоров: 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. Моника Божидарова Динева: За 
16. Николай Златанов Димитров: За 
17. Николай Митков Факиров: За 
18. Пламен Станимиров Караджов: За 
19. Радиана Стефанова Стефанова: За 
20. Роман Алексеев Желев: За 
21. Стефан Пенков Стефанов: За 
22. Теодора Ганчева Иванова : За 
23. Цветан Тенев Шиков: За 
24. Юзеир Али Кенан: За 
25. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 241 

 
1. Упълномощава инж. Даниела Д. Коева – заместник-кмет по „Инфраструктура, 
строителство и транспорт“, определена за представител на Община Казанлък в Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД 
- Стара Загора да участва в насроченото за 1 октомври 2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа 
в Конферентната зала, в сградата на Областна администрация Стара Загора – извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията. 
2. Упълномощава представителя на Община Казанлък  - инж. Даниела Д.  Коева да 
изкаже съгласие и гласува със "За" по разглежданите въпроси - по т.1 от предложения за 
провеждане на извънредно заседание, на Общото събрание на Асоциацията дневен ред, 
а в случай на предложения по т. 2 „други“ – да гласува по вътрешно убеждение и в защита 
интересите на Община Казанлък. 
 
 
 
ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_609/28.08.2020 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 35167.502.8349 по КККР на гр. Казанлък, 
за сумата от 49 140,00 лв. без ДДС.  
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Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста иска да 
се допълни правното основание, което ще се изпълни. Не постъпиха желаещи за 
изказвания 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' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 
    
 

1. Аксения Бориславова Тилева: За 
2. Анна Василева Кожухарова: За 
3. Белчо Колев Белчев: За 
4. Борислав Александров Асенов: За 
5. Галин Иванов Иванов: За 
6. Деко Михайлов Григоров: 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. Моника Божидарова Динева: За 
16. Николай Златанов Димитров: За 
17. Николай Митков Факиров: За 
18. Пламен Станимиров Караджов: За 
19. Радиана Стефанова Стефанова: За 
20. Роман Алексеев Желев: За 
21. Стефан Пенков Стефанов: За 
22. Теодора Ганчева Иванова : За 
23. Цветан Тенев Шиков: За 
24. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
25. Юзеир Али Кенан: За 
26. Янко Тонев Запрянов: За 

 
 
прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 242 

 
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 ОбС-
Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 
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АОС Име, фамилия/ 
фирма 

Приход 
(лв.) 

Предназначение Описание на имота 

3859/2020г "Долината на 
розите" АД 

49 140,00 За паркинг 234/1169 ид. части от 
ПИ 35167.502.8349 по 

КККР на град 
Казанлък 

 
2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8349 
(три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три четири девет) с обща площ 
1169 (хиляда сто шестдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри 
на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, 
последно изменение от 01.03.2019 г. на Началник на СГКК, Трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг, номер по предходен 
план: 8349, кв. 170, при граници: имоти с идентификатори 35167.502.156, 
35167.502.3408, 35167.502.9110, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-
8349 (трети за осем три четири девет) “За паркинг“ в кв. 171 (сто седемдесет и първи) по 
ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №649/14.05.2020 г. на Кмета, чрез продажба 
на общинската част – 234/1169 (двеста тридесет и четири към хиляда сто шестдесет и 
девет) идеални части от земята на съсобственика - "Долината на розите" АД, ЕИК: 
833067530, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, град Казанлък, п.к. 
6100, бул. “Розова долина“ № 2, за сумата от 49 140,00 (четиридесет и девет хиляди сто 
и четиридесет) 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 заявителя – "Долината на розите" АД. 
 
 
ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_608/28.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно промяна на мястото на предоставяне на социална услуга "Защитено 
жилище за лица с умствена изостаналост", делегирана от държавна дейност, с адрес в с. 
Овощник на нов адрес в с. Дунавци, общ. Казанлък. 
 
Николай Златанов каза, че постоянните комисии подкрепят проекта за решение и даде 
думата за разискване. Нямаше желаещи за изказвания и се премина към поименно 
гласуване на доклада. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет гласува поименно и 
със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Аксения Бориславова Тилева: За 
2. Анна Василева Кожухарова: За 
3. Белчо Колев Белчев: За 
4. Борислав Александров Асенов: За 
5. Галин Иванов Иванов: За 
6. Георги Иванов Пенчев : За 
7. Деко Михайлов Григоров: За 
8. Джамал Неджипов Папарланов: За 

Общински съвет – Казанлък, 
Протокол № 12/24.09.2020 г. 

Стр. 33 от 75 
 



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. Моника Божидарова Динева: За 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. 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 
28. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 243 

 
Общински съвет – Казанлък дава своето съгласие социалната услуга „Защитено жилище 
за лица с умствена изостаналост“, делегирана от държавата дейност, с адрес: с. Овощник, 
община Казанлък да бъде преместена на нов адрес в с. Дунавци, община Казанлък като 
възлага на кмета на Община Казанлък да извърши необходимите последващи действия 
затова. 
 
 
 
ТОЧКА 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_638/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване за срок от 3 години 
на общински обект - част от имот, публична общинска собственост - сграда с 
идентификатор 35167.502.6525.2 с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. "Ал. Стамболийски" № 
30, клуб "Розариум" на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Клуб по тенис 
на маса - Розова долина", гр. Казанлък. С писмо с вх. № ОС-655/23.09.2020 г., писмо от 
Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък, с приложено решение от 
Управителния съвет и допълнение в правното основание на доклада, съгласно становище 
на юриста на ОбС.  
 
Председателстващият даде думата за разискване, като преди това съобщи, че доклада е 
подкрепен от комисиите, а юриста на ОбС е искал допълнителни документи, които са 
внесени с допълнително писмо от вносителя. Не се регистрираха желаещи за изказване 
и се премина към поименно гласуване на проекта за решение.  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 8, във вр. с чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от 
ЗОС във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, 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. Деко Михайлов Григоров: 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. Моника Божидарова Динева: 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. Роман Алексеев Желев: За 
24. Теодора Ганчева Иванова : За 
25. Цветан Тенев Шиков: За 
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
27. Юзеир Али Кенан: За 
28. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 244 

 
1. Да се предостави за временно и възмездно ползване за срок от 3 (три) години за 
обезпечаване на дейността  на „Клуб по тенис на маса – Розова долина“, ЕИК/ПИК 
123154978, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски“ 
№2, ет.1, представлявано от Иван Каналиев, част от имот публична общинска 
собственост с обща площ от обща площ от 103,04 кв.м. в т.ч. обособено помещение I с 
площ от 92,80 кв.м. и обособено помещение II (за склад и санитарен възел) с площ от 
10,24 кв.м, представляващо част от сграда с идентификатор 35167.502.6525.2, публична 
общинска собственост , функц. предназначение: Административна, делова сграда, брой 
етажи: един, застроена площ 222 кв.м. Сградата е разположена в Поземлен имот 
35167.502.6525 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. 
на Изп. директор на АГКК., с административен адрес гр. Казанлък, ул. „Ал. 
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Стамболийски“ №30, клуб „Розариум“, за което е съставен АПОС №719/03.09.2020 г., 
срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 97,92 лв. без ДДС. 
 
2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по предоставянето на имота по т.1. 
 
 
ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_637/15.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с 
идентификатор 35167.503.8452.1 със застроена площ от 42 кв.м., разположена в ПИ с 
идентификатор 35167.503.8452 по КККР на гр. Казанлък на "Нуртс диджитъл" ЕАД - 
регистриран оператор на електронна съобщителна мрежа. 
 
Председателстващият каза, че доклада е подкрепен от комисиите и даде думата за 
разискване. Не се регистрираха такива 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, чл. 30, ал. 5 във връзка с чл. 19 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическата инфраструктура, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл. 66, ал. 1, т. II, Б от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, Общинският съвет 
гласува поименно и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

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

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 245 

 
I. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 09.06.2024 година на общински имот: 
Сграда с идентификатор 35167.503.8452.1, със застроена площ от 42 кв.м., на един етаж, 
предназначение: Сграда за водоснабдяване и канализация, разположена в Поземлен имот 
с идентификатор 35167.503.8452, с обща площ от 137784 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК на „Нуртс диджитъл“ ЕАД, 
EИК 200685249, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. „Пейо К. 
Яворов“ №2, представлявано от Свилен Попов, срещу месечна наемна цена в размер на 
504,00 лв. без ДДС. 
 
II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по предоставянето на имота по т. I. 
 
 
ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_626/11.09.2020 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 - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане 
на търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи СОС с 
идентификатор 35167.501.417.1.4 и СОС с идентификатор 35167.501.417.1.14, находящи 
се в гр. Казанлък. 
 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение 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 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' - 25, 'против' - 5 и 
'въздържали се' - 0, 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 
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8. Деко Михайлов Григоров: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Иван Христов Колев: Против 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: Против 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Радиана Стефанова Стефанова: За 
24. Роман Алексеев Желев: За 
25. Румяна Стоянова Друмева: Против 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: Против 
28. Цветан Тенев Шиков: За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 246 

 
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 самостоятелни обекти в сграда, както следва:  
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4 (три пет едно шест 
седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка четири) с площ 
86,27 (осемдесет и шест цяло двадесет и седем) 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, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, 
апартамент 4, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с 
идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 
апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1 (едно), ведно с 4 % (четири процента) 
от общите части на сградата и правото на строеж и прилежащите части: изба №4 (четири) 
с полезна площ 6,49 (шест цяло четиридесет и девет) кв. м. и таван №4 (четири) с полезна 
площ 25,12 (двадесет и пет цяло и дванадесет) кв. м., съседни самостоятелни обект в 
сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.3, 35167.501.417.1.12, Под обекта: 
35167.501.417.1.2, Над обекта: 35167.501.417.1.6.  
Сградата е с масивна конструкция, въведена в експлоатация през 2012 г., съгласно 
Удостоверение УВЕ-82/30.10.2012 г. По строителна документация представлява „Много 
фамилна жилищна сграда“ жилищна група 6 „АБ“ по строителна документация.  
Начална тръжна цена: 65 800 (шестдесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС. 
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- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14 (три пет едно шест 
седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно четири) с площ 
88,28 (осемдесет и осем цяло двадесет и осем) 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, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, 
апартамент 14, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с 
идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 
апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1 (едно), ведно с 3,98 % (три цяло 
деветдесет и осем стотин процента) от общите части на сградата и правото на строеж и 
прилежащите: изба №14 (четиринадесет) с полезна площ 14,63 (четиринадесет цяло 
шестдесет и три) кв. м. и таван №14 (четиринадесет) с полезна площ 12,87 (дванадесет 
цяло осемдесет и седем) кв. м., съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 
35167.501.417.1.12, 35167.501.417.1.13, Под обекта: 35167.501.417.1.11, Над обекта: 
35167.501.417.1.17. Сградата е с масивна конструкция, въведена в експлоатация през 
2012 г., съгласно Удостоверение №УВЕ-82/30.10.2012 г. по строителна документация 
представлява „Много фамилна жилищна сграда“, жилищна група 6 „АБ“. 
Начална тръжна цена: 66 700 (шестдесет и шест хиляди и седемстотин) лв. без ДДС. 
  
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен 
търг за продажба на самостоятелните обекти в сграда по т. I. и да извърши всички 
последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им. 
 
 
 
ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_616/03.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 700,00 лв., без ДДС при 
разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 86 кв. м в УПИ 
II-129, в кв. 4 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. 
 
Председателстващия съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата 
за разискване. Не се регистрираха желаещи и се премина към поименно гласуване на 
проекта за решение.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка 
с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 
'против' - 0 и 'въздържали се' - 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. Деко Михайлов Григоров: За 
8. Добрин Цветанов Драгнев: За 
9. Емил Ивелинов Недялков: За 
10. Иван Георгиев Гитев: За 
11. Иван Христов Колев: За 
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12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
16. Моника Божидарова Динева: За 
17. Николай Златанов Димитров: За 
18. Николай Митков Факиров: За 
19. Радиана Стефанова Стефанова: За 
20. Роман Алексеев Желев: За 
21. Румяна Стоянова Друмева: За 
22. Стефан Пенков Стефанов: За 
23. Стоян Асенов Петров: За 
24. Теодора Ганчева Иванова : За 
25. Цветан Тенев Шиков: За 
26. Юзеир Али Кенан: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 247 

 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на Община Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 

 
2. Определя пазарна цена в размер на 700,00 (седемстотин) лева, без ДДС, за прехвърляне 
собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена земя с площ 86 
(осемдесет и шест) кв. м, при граници: североизток – Поземлен имот №129; югоизток - 
УПИ III-124; югозапад – улица и северозапад - УПИ I-136, представляваща реална част, 
придаваема към имот с пл. №129 (сто двадесет и девети) при урегулирането му в 
поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот II-129 (втори за сто 
двадесет и девети) в кв. 4 (четвърти) по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, 
одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет, с площ 1136 (хиляда сто тридесет и шест) кв. 
м, при граници: североизток – УПИ V-137 и УПИ VI-128; югоизток – УПИ III-124; 
югозапад - улица и северозапад - УПИ I-136. 
 
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с лицето, за 
прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и 
режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя. 
 
 

АОС Име, фамилия (фирма) Приход 
(лв.) 

Предназнач
ение 

Описание на 
имота 

№ 3861 от 
31.07.2020 

г. 

Христо Христов Петков, 
Екатерина Тодорова 

Петкова и Тодор Христов 
Петков 

700,00 Придаваема 
по 

регулация 

Реална част с 
площ 86 кв. м от 
УПИ II-129, кв. 4 

на 
с. Голямо 
Дряново 
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ТОЧКА 17 (Седемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_606/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от 
Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени 
имоти,  находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. 
Шейново, общ. Казанлък.  
 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, а юриста на 
ОбС е направил допълнение в правното основание. Премина се към гласуване поради 
липса на желаещи за дебат. 
 
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, 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' - 26, 
'против' - 6 и 'въздържали се' - 0, 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. Деко Михайлов Григоров: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Иван Христов Колев: Против 
14. Илиана Петкова Жекова: За 
15. Калин Петров Божков: За 
16. Красимира Белчева Харизанова: За 
17. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
18. Мария Цонева Цонева : За 
19. Моника Божидарова Динева: Против 
20. Николай Златанов Димитров: За 
21. Николай Митков Факиров: За 
22. Пламен Костов Стайков : За 
23. Пламен Станимиров Караджов: Против 
24. Радиана Стефанова Стефанова: За 
25. Роман Алексеев Желев: За 
26. Румяна Стоянова Друмева: Против 
27. Станчо Георгиев Леков: За 
28. Стефан Пенков Стефанов: За 
29. Стоян Асенов Петров: Против 
30. Цветан Тенев Шиков: За 
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31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 248 

 
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 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет 
нула едно точка девет четири пет седем) с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв. м. 
по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със Заповед №18-2327-21.02.2018 г. на Началника на СГКК – Стара 
Загора, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)., при граници: 
35167.501.9413, 35167.501.9458, 35167.501.3038, 35167.501.3037, 35167.501.8460, 
35167.17.89. по действащ Подробен устройствен план, одобрен с Решение 
№777/30.10.2013 г. на Общински съвет - Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-3037,3038 
(втори за три хиляди тридесет и седми, три хиляди тридесет и осми) „Смф“ в кв. 606 
(шестстотин и шести) на гр. Казанлък с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв. м. 
Начална тръжна цена: 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС. 
2. УПИ V (пети) в кв. 87 (осемдесет и седми) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) 
кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, 
обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при 
граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване.  
Начална тръжна цена: 5 000 (пет хиляди) лв. без ДДС. 
3. УПИ Ⅱ (втори) в кв. 76 (седемдесет и шести) с площ от 600 (шестстотин) кв. м. по 
действащ Подробния устройствен план на с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара 
Загора, одобрен със Заповед №592/1979 г. на Кмета на Община Казанлък и ПР одобрен 
със Заповед №60/28.06.1991г., при граници: североизток – УПИ I, югоизток – улица, 
югозапад – УПИ Ⅲ и северозапад – край на урбанизираната територия.  
Начална тръжна цена: 9 000 (девет хиляди) лв. без ДДС. 
4. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.989 (осем три едно нула шест точка пет 
нула едно точка девет осем девет) с площ от 1 113 (хиляда сто и тринадесет) кв. м. по 
КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на 
ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.07.2017 
г., адрес: с. Шейново, п. к. 6144, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници: 83106.501.1229, 
83106.501.990, 83106.501.1228, 83106.501.988. по действащ Подробен устройствен план, 
одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е 
отреден УПИ ⅪⅡ (тринадесети) в кв. 70 (седемдесет) на с. Шейново, общ. Казанлък.  
Начална тръжна цена: 8 900 (осем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС. 
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните 
търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и 
фактически действия във връзка с продажбата им. 
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ТОЧКА 18 (Осемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_605/25.08.2020 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 - УПИ V, с обща площ 1186 
кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер 
на 13 000 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Мариета Пепелешкова. 
 
Председателстващият прочете доклада и съобщи, че постоянните комисии са 
подкрепили проекта за решение, след което даде думата за разискване. Не постъпиха 
заявки за изказване и се премина към 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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №87/27.02.2020 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 7 и 
'въздържали се' - 1, така: 

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

Общински съвет – Казанлък, 
Протокол № 12/24.09.2020 г. 

Стр. 43 от 75 
 



31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 249 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет), отреден „За производствена и складова 
дейност“ с обща площ 1186 (хиляда сто осемдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 73, по 
действащия Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с 
Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед 
№65/1971 г., при граници на имота: североизток – регул. граница и канал; югоизток – 
УПИ VI; югозапад – улица и северозапад - УПИ IV. Върху имота съществуват тежести: 
отводнителен канал. 
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V 
(пет), отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 1186 (хиляда сто 
осемдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 73, по действащия Подробен устройствен план 
на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък и 
кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на имота: североизток 
– регул. граница и канал; югоизток – УПИ VI; югозапад – улица и северозапад - УПИ IV. 
Върху имота съществуват тежести: отводнителен канал. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) V (пет), отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 1186 
(хиляда сто осемдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 73, по действащия Подробен 
устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на 
ОбС-Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на 
имота: североизток – регул. граница и канал; югоизток – УПИ VI; югозапад – улица и 
северозапад - УПИ IV. Върху имота съществуват тежести: отводнителен канал. 
Търгът да се проведе при следните условия: 
1. Начална тръжна цена 13 000 (тринадесет хиляди) лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 100 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. 
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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. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет на община Казанлък 
Членове:   Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 
   Даниела Колева – началник отдел ИУС 
    Татяна Станева – гл. експерт ОСГП 

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС 
    Мариета Пепелешкова – общински съветник 
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт 
             Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и  
             Олга Шикова – гл. експерт ОС-А 
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – 
член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – 
резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
 
 
 
ТОЧКА 19 (Деветнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_604/25.08.2020 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 - УПИ IX, с обща площ 1001 
кв. м, находящ се в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер 
на 10 970 лв. без ДДС. Допълва състава на комисията: Чавдар Ангелов. 
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Председателстващият прочете доклада, след което информира съветниците, че 
комисиите са подкрепили проекта за решение. Не постъпиха заявки за изказване в 
електронната система и се премина към поименно гласуване по поставения въпрос. 

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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №87/27.02.2020 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 6 и 
'въздържали се' - 1, така: 

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

 

прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 250 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девет), отреден „За производствена и складова 
дейност“ с обща площ 1001 (хиляда и един) кв. м., находящ се в кв. 73, по действащия 
Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение 
№452/2006 г. на Общински съвет - Казанлък и кадастрален план одобрен със Заповед 
№65/1971 г., при граници на имота: североизток – УПИ VIII; югоизток – регул. граница; 
югозапад – УПИ X и северозапад - улица. 
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX 
(девет), отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 1001 (хиляда и 
един) кв. м., находящ се в кв. 73, по действащия Подробен устройствен план на с. 
Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на Общински съвет - 
Казанлък и кадастрален план одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на имота: 
североизток – УПИ VIII; югоизток – регул. граница; югозапад – УПИ X и северозапад - 
улица. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) IX (девет), отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 
1001 (хиляда и един) кв. м., находящ се в кв. 73, по действащия Подробен устройствен 
план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на Общински 
съвет - Казанлък и кадастрален план одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на 
имота: североизток – УПИ VIII; югоизток – регул. граница; югозапад – УПИ X и 
северозапад - улица. на гр. Казанлък.  
Търгът да се проведе при следните условия: 
1. Начална тръжна цена 10 970 (десет хиляди деветстотин и седемдесет) лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 100 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. 
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6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна 
тайна. 
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък. 
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване 
на предложения за участие. 
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в 
“Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на 
кандидати на 35-ия ден при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
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 

 Чавдар Ангелов – 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. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
 
 
 
 
ТОЧКА 20 (Двадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_603/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 УПИ VII, кв. 73, с площ 1027, 
находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 260 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Пламен Стайков. 
 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, след което даде 
думата за разискване. В системата не се регистрираха желаещи за мнения и предложения 
по поставения въпрос и се премина към гласуване на точка 20 от дневния ред. 
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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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №87/27.02.2020 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 5 и 
'въздържали се' - 1, така: 

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

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 251 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седми), отреден „За производствена и складова 
дейност“, с обща площ 1 027 (хиляда двадесет и седем) кв. м, находящ се в кв. 73, по 
действащия Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с 
Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед 
№65/1971 г., при граници на имота: североизток – УПИ VI; югоизток – регул. граница; 
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югозапад – УПИ VIII и северозапад - улица. Върху имота съществуват тежести: 
отводнителен канал. 
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Урегулиран поземлен имот (УПИ) 
VII (седми), отреден „За производствена и складова дейност“, с обща площ 1 027 (хиляда 
двадесет и седем) кв. м, находящ се в кв. 73, по действащия Подробен устройствен план 
на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък и 
кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на имота: североизток 
– УПИ VI; югоизток – регул. граница; югозапад – УПИ VIII и северозапад - улица. Върху 
имота съществуват тежести: отводнителен канал. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) VII (седми), отреден „За производствена и складова дейност“, с обща площ 
1 027 (хиляда двадесет и седем) кв. м, находящ се в кв. 73, по действащия Подробен 
устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на 
ОбС-Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на 
имота: североизток – УПИ VI; югоизток – регул. граница; югозапад – УПИ VIII и 
северозапад - улица. Върху имота съществуват тежести: отводнителен канал. 
Търгът да се проведе при следните условия: 
1. Начална тръжна цена 11 260 (единадесет хиляди двеста и шестдесет) лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 100 лв. (без 
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 
70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за 
подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата 
за участие в търга.  
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят: 
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. 
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува 
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от 
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от 
пълномощник); 
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация. 
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна 
тайна. 
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък. 
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване 
на предложения за участие. 
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9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в 
“Държавен вестник” от 12:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на 
кандидати на 35-ия ден при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет 
Членове:   Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 
   Даниела Колева – началник отдел ИУС 
    Татяна Станева – гл. експерт ОСГП 
    Евгения Андонова – ст. експерт ОС 
    Пламен Стайков – общински съветник 
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт 
             Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и  
             Олга Шикова – гл. експерт ОС-А 
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – 
член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – 
резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.).  
 
 

ТОЧКА 21 (Двадесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_602/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 УПИ VIII, кв. 73, с площ 1015, 
находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 11 120 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Ридван Иляз. 
 
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде 
думата за разискване. Не постъпиха заявки за изказване в електронната система и се 
премина към гласуване по поставения въпрос. 
 
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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №87/27.02.2020 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 6 и 
'въздържали се' - 1, така: 

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

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 252 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми) отреден „За производствена и складова 
дейност“ с обща площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 73 по 
действащия Подробен устройствен план с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение 
№452/2006 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., 
при граници на имота: североизток – УПИ VII; югоизток – регул. граница; югозапад – 
УПИ IX и северозапад - улица.  
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Урегулиран поземлен имот (УПИ) 
VIII (осми) отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 1015 (хиляда 
и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 73 по действащия Подробен устройствен план с. 
Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък и 
кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на имота: североизток 
– УПИ VII; югоизток – регул. граница; югозапад – УПИ IX и северозапад - улица.  
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) VIII (осми) отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 
1015 (хиляда и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 73 по действащия Подробен 
устройствен план с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС-
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Казанлък и кадастрален план, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на имота: 
североизток – УПИ VII; югоизток – регул. граница; югозапад – УПИ IX и северозапад - 
улица.  
Търгът да се проведе при следните условия: 
1. Начална тръжна цена 11 120 (единадесет хиляди сто и двадесет) лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 100 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 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на 
кандидати на 35-ия ден при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет на общината 
Членове:   Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 
   Даниела Колева – началник отдел ИУС 

 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП 
 Евгения Андонова – ст. експерт ОС 
 Ридван Иляз – общински съветник 

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт 
          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и  

Общински съвет – Казанлък, 
Протокол № 12/24.09.2020 г. 

Стр. 53 от 75 
 



          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А 
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – 
член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – 
резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
 

 
ТОЧКА 22 (Двадесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_601/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 УПИ I, кв. 5, с площ 2920, 
находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 32 000 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Емил Недялков. 
 
Председателстващият съобщи, че комисиите подкрепят проекта за решение. Даде думата 
за разискване. Не се регистрираха желаещи за мнения и предложения по поставения 
въпрос и се премина към гласуване на точка 22 от дневния ред. 
 
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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №87/27.02.2020 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 5 и 
'въздържали се' - 0, 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. Емил Ивелинов Недялков: За 
10. Иван Георгиев Гитев: За 
11. Иван Христов Колев: Против 
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 
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19. Пламен Костов Стайков : За 
20. Пламен Станимиров Караджов: Против 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Роман Алексеев Желев: За 
23. Станчо Георгиев Леков: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Стоян Асенов Петров: Против 
26. Теодора Ганчева Иванова : Против 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 253 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи), отреден „За производствена и складова 
дейност“ с обща площ 2920 (две хиляди деветстотин и двадесет) кв. м., находящ се в кв. 
5 по действащия Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с 
Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план одобрен със Заповед 
№65/1971 г., при граници на имота: североизток, изток и запад – улици, юг – УПИ II. 
Върху имота има ограничения в ползването – съществуващи електропроводи. 
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I 
(първи), отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 2920 (две хиляди 
деветстотин и двадесет) кв. м., находящ се в кв. 5 по действащия Подробен устройствен 
план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение №452/2006 г. на ОбС-Казанлък 
и кадастрален план одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници на имота: североизток, 
изток и запад – улици, юг – УПИ II. Върху имота има ограничения в ползването – 
съществуващи електропроводи. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) I (първи), отреден „За производствена и складова дейност“ с обща площ 
2920 (две хиляди деветстотин и двадесет) кв. м., находящ се в кв. 5 по действащия 
Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен с Решение 
№452/2006 г. на ОбС-Казанлък и кадастрален план одобрен със Заповед №65/1971 г., при 
граници на имота: североизток, изток и запад – улици, юг – УПИ II. Върху имота има 
ограничения в ползването – съществуващи електропроводи. 
Търгът да се проведе при следните условия: 
1. Начална тръжна цена 32 000 (тридесет и две хиляди) лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
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4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 100 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 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на 
кандидати на 35-ия ден при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет 
Членове:   Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 
   Даниела Колева – началник отдел ИУС 
    Татяна Станева – гл. експерт ОСГП 
    Евгения Андонова – ст. експерт ОС 

 Емил Недялков –  общински съветник 
Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт 
            Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и  
            Олга Шикова – гл. експерт ОС-А 
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – 
член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – 
резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
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ТОЧКА 23 (Двадесет и трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_600/25.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за 
решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9 200 лв. без ДДС за продажба 
на земя - частна общинска собственост, част от УПИ Х-386, кв. 34, с обща площ от 1211 
кв.м., находяща се в гр. Крън, общ. Казанлък. 
 

Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, след което даде 
думата за разискване. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към 
гласуване по поставения въпрос. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 44 от Наредба № 15 на за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, Общинският съвет гласува 
поименно и със 'за' - 28, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Аксения Бориславова Тилева: За 
2. Анна Василева Кожухарова: За 
3. Белчо Колев Белчев: За 
4. Борислав Александров Асенов: За 
5. Галин Иванов Иванов: За 
6. Георги Иванов Пенчев : За 
7. Денислав Христов Сербезов: За 
8. Джамал Неджипов Папарланов: 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. Радиана Стефанова Стефанова: За 
21. Роман Алексеев Желев: За 
22. Станчо Георгиев Леков: 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 
28. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 254 

 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва: 
 
АОС Име, фамилия/ фирма Приход 

(лв.) 
Предназначение Описание на 

имота 
3858/ 
2020 г. 

Минчо Минчев 9 200 Жилищно 
строителство 

611/1211 ид. 
части от УПИ X-
386 в кв. 6 град 

Крън с обща 
площ 1211 кв.м. 

 
2. Определя пазарна цена от 9 200 (девет хиляди и двеста) лева без ДДС, за продажба на 
земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: 
Част – 611/1211 (шестстотин и единадесет към хиляда двеста и единадесет) идеални 
части  от Урегулиран поземлен имот Х-386 (десети за три осем шест) в кв. 34 (тридесет 
и четири) в град Крън, община Казанлък, област Стара Загора по действащ ПР, одобрен 
със Заповед №27/14.02.1992 година, с обща площ 1211 кв. м, при граници:  север – ул. 
“Ст. Христов“, изток – ул. „Бузлуджа“,  юг - УПИ ХII-385 и запад - УПИ IХ-381. 
 
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Минчо Минчев от 
град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по 
т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и 
вписване на договора са за сметка на заявителя - Минчо Минчев.         
 
 
 
ТОЧКА 24 (Двадесет и четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_597/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 с идентификатор 35167.505.363, 
с площ 173 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 7 981 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Стефан Стефанов. 
 
Николай Златанов каза, че постоянните комисии подкрепят материала и даде думата за 
мнения и предложения. Не постъпиха заявки за изказване и се премина към гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от 
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №998/28.03.2019 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 7 и 
'въздържали се' - 1, така: 

1. Адриана Николова Тенева: Против 
2. Аксения Бориславова Тилева: За 
3. Анна Василева Кожухарова: За 
4. Белчо Колев Белчев: За 
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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. Иван Христов Колев: Против 
12. Илиана Петкова Жекова: За 
13. Калин Петров Божков: За 
14. Красимира Белчева Харизанова: За 
15. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: Против 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Пламен Станимиров Караджов: Против 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Румяна Стоянова Друмева: Против 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стефан Пенков Стефанов: За 
27. Стоян Асенов Петров: Против 
28. Теодора Ганчева Иванова : Против 
29. Цветан Тенев Шиков: За 
30. Чавдар Костадинов Ангелов : Въздържал се 
31. Юзеир Али Кенан: За 
32. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 255 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен 
имот с идентификатор 35167.505.363 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка 
три шест три), с площ 173 (сто седемдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ, Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. 
„Петьо Ганин“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.505.588, 35167.505.16, 
35167.505.17, 35167.505.718. По Подробния устройствен план, одобрен с Решения 
№684/30.07.2013г. и №777/30.10.2013 г. на Общински съвет – Казанлък, представлява 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-17 (първи за седемнадесети), отреден „За 
обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385 (триста осемдесет и пет) на гр. 
Казанлък. 
ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Поземлен имот с 
идентификатор 35167.505.363 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три 
шест три), с площ 173 (сто седемдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр. Казанлък, общ, Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-
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18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Петьо Ганин“; 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.505.588, 35167.505.16, 35167.505.17, 
35167.505.718. по Подробния устройствен план, одобрен с Решения №684/30.07.2013г. и 
№777/30.10.2013 г. на Общински съвет – Казанлък, представлява урегулиран поземлен 
имот (УПИ) I- 17 (първи за седемнадесети), отреден „За обществено делово обслужване“ 
(ОДО) в кв. 385 (триста осемдесет и пет) на гр. Казанлък. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с 
идентификатор 35167.505.363 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка три 
шест три), с площ 173 (сто седемдесет и три) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр. Казанлък, общ, Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-
18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, ул. „Петьо Ганин“; 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.505.588, 35167.505.16, 35167.505.17, 
35167.505.718. По Подробния устройствен план, одобрен с Решения №684/30.07.2013г. 
и №777/30.10.2013 г. на Общински съвет – Казанлък, представлява Урегулиран поземлен 
имот (УПИ) I-17 (първи за седемнадесети), отреден „За обществено делово обслужване“ 
(ОДО) в кв. 385 (триста осемдесет и пет) на гр. Казанлък. Търгът да се проведе при 
следните условия: 
1.Начална тръжна цена 7 981 (седем хиляди деветстотин осемдесет и един) лв. без 
ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без 
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:    44 
70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за 
подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата 
за участие в търга.  
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят: 
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. 
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува 
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от 
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от 
пълномощник); 
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация. 
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна 
тайна. 
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък. 
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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. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет 
Членове:   Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 
   Даниела Колева – началник отдел ИУС 

 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП 
    Евгения Андонова – ст. експерт ОС 
    Стефан Стефанов – 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. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС 
№213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
 
 
 
ТОЧКА 25 (Двадесет и пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_596/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 с идентификатор 35167.501.537, 
с площ 259 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 17 322 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Николай Факиров. 
Председателстващият съобщи, че постоянните комисии подкрепят доклада. Даде думата 
за разискване. Не се регистрираха желаещи за мнения и предложения по поставения 
въпрос 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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №232/28.07.2016 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 24, 'против' - 6 и 
'въздържали се' - 0, така: 

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

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 256 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен 
имот с идентификатор 35167.501.537 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка 
пет три седем), с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 
обшествен обект, комплекс, при съседи: 35167.501.476, 35167.501.538, 35167.501.536. По 
Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №841/23.04.2014 г. на Кмета на 
Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ-39 (четвърти за 
тридесет и девет), отреден „За обществено делово обслужване“ (За ОДО) в кв. 284 
(двеста осемдесет и четири) на гр. Казанлък. 
ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Поземлен имот с 
идентификатор 35167.501.537 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет 
три седем), с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно 

Общински съвет – Казанлък, 
Протокол № 12/24.09.2020 г. 

Стр. 62 от 75 
 



предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 
обшествен обект, комплекс, при съседи: 35167.501.476, 35167.501.538, 35167.501.536. По 
Подробен устройствен план, одобрен с Заповед №841/23.04.2014 г. на Кмета на Община 
Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ-39 (четвърти за тридесет и 
девет), отреден „За обществено делово обслужване“ (За ОДО) в кв. 284 (двеста осемдесет 
и четири) на гр. Казанлък. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с 
идентификатор 35167.501.537 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет 
три седем), с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг 
обшествен обект, комплекс, при съседи: 35167.501.476, 35167.501.538, 35167.501.536. по 
Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №841/23.04.2014 г. на Кмета на 
Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅳ-39 (четвърти за 
тридесет и девет), отреден „За обществено делово обслужване“ (За ОДО) в кв. 284 
(двеста осемдесет и четири) на гр. Казанлък.  
Търгът да се проведе при следните условия: 
1.Начална тръжна цена 17 322 (седемнадесет хиляди триста двадесет и два) лв. без 
ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от Гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без 
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:    44 
70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за 
подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата 
за участие в търга.  
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят: 
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. 
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува 
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от 
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от 
пълномощник); 
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация. 
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна 
тайна. 
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък. 
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8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване 
на предложения за участие. 
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в 
“Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на 
кандидати на 35-ия ден при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
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 
    Николай Факиров – 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. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
 
 
ТОЧКА 26 (Двадесет и шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_595/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта 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 с идентификатор 35167.502.3973, 
с площ 322 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 51 520 лв. 
без ДДС. Допълва състава на комисията: Джамал Папарланов. 
 
Председателстващият съобщи на общинските съветници, че комисиите подкрепят 
проекта за решение, след което даде думата за разискване. Не постъпиха заявки за 
изказване в електронната система и се премина към гласуване по поставения въпрос. 
 

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, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите 
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 
21.04.2020 г.) и свое Решение №375/23.02.2017 г. за откриване на процедура за 
приватизация, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 26, 'против' - 6 и 
'въздържали се' - 0, така: 

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

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 257 

 
І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен 
имот с идентификатор 35167.502.3973 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка 
три девет седем три), с площ 322 (триста двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 м.), при съседи: 35167.502.3972, 35167.502.9243, 35167.502.3974, 
35167.502.9245. По Подробен устройствен план, одобрен с Заповед №379/04.05.2007 г. 
на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅺ-3973 
(единадесети за три хиляди деветстотин седемдесет и три), отреден „За обществено 
делово обслужване и подземни гаражи“ (За ОДО и подземни гаражи) в кв. 48 
(четиридесет и осми) на гр. Казанлък. 
ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. юли 2020 г. на Поземлен имот с 
идентификатор 35167.502.3973 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три 
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девет седем три), с площ 322 (триста двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 м.), при съседи: 35167.502.3972, 35167.502.9243, 35167.502.3974, 
35167.502.9245. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №379/04.05.2007 
г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅺ-
3973 (единадесети за три хиляди деветстотин седемдесет и три), отреден „За обществено 
делово обслужване и подземни гаражи“ (За ОДО и подземни гаражи) в кв. 48 
(четиридесет и осми) на гр. Казанлък. 
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с 
идентификатор 35167.502.3973 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три 
девет седем три), с площ 322 (триста двадесет и два) кв. м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 м.), при съседи: 35167.502.3972, 35167.502.9243, 35167.502.3974, 
35167.502.9245. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №379/04.05.2007 
г. на Кмета на Община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅺ-
3973 (единадесети за три хиляди деветстотин седемдесет и три), отреден „За обществено 
делово обслужване и подземни гаражи“ (За ОДО и подземни гаражи) в кв. 48 
(четиридесет и осми) на гр. Казанлък.  
Търгът да се проведе при следните условия: 
1.Начална тръжна цена 51 520 (петдесет и една хиляди петстотин и двадесет) лв. без 
ДДС. 
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник 
в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-
договора към тръжната документация. 
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена. 
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, 
която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           
гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга. 
4. Получаване на тръжна документация – от Гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък 
срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без 
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:       44 
70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за 
подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата 
за участие в търга.  
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят: 
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. 
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува 
тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от 
удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от 
пълномощник); 
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация. 
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 
11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили 
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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 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на 
кандидати на 35-ия ден при същите условия. 
ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с 
информационен меморандум като част от нея. 
V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав: 
Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет 
Членове:   Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП 
   Даниела Колева – началник отдел ИУС 
    Татяна Станева – гл. експерт ОСГП 
    Евгения Андонова – ст. експерт ОС 
    Джамал Папарланов – 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. 
Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, 
което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане 
на търга. 
VI. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по 
организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за 
приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 
от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  
 
 
 
ТОЧКА 27 (Двадесет и седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_580/03.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без ДДС за 
продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по действащ 
ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък. 
 
Председателстващият прочете доклада и съобщи, че постоянните комисии са 
подкрепили проекта за решение, след което даде думата за разискване. Не постъпиха 
заявки за изказване и се премина към гласуване на проекта за решение. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 
44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' 
- 29, 'против' - 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. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: 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. 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. Юзеир Али Кенан: За 
29. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 258 

 
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., като 
към Приложение №6 се включва: 

АОС Име, фамилия 
(фирма) 

Приход 
(лв.) 

Предназначение Описание на 
имота 

№ 3824 от 
11.03.2020 г. 

Карамфилка и 
Димитър Димитрови 

5 620,00 Отстъпено право 
на строеж 

УПИ IV-572 в 
кв. 21 

на с. Бузовград 
2. Определя пазарна цена в размер на 5 620,00 (пет хиляди шестстотин и двадесет) лева, 
без ДДС, за продажба на земя с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв. м, 
представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-572 (четвърти за петстотин 
седемдесет и втори) в кв. 21 (двадесет и първи) с площ 539 (петстотин тридесет и девет) 
кв. м, при граници: североизток – УПИ III-573, югоизток и югозапад – улици и 
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северозапад – УПИ VII-572 по действащ Подробен устройствен план на с. Бузовград, 
община Казанлък, одобрен със Заповед №74/19.08.1991 г. на кмет.  
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота 
по т.1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и 
вписване на договора са за негова сметка. 
 
 
ТОЧКА 28 (Двадесет и осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_586/04.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за 
застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен 
имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,796 дка по КККР на гр. 
Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в " За 
безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване."; 
2.Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 
 
Председателстващият прочете доклада, след което информира съветниците, че 
комисиите са подкрепили проекта за решение. Не постъпиха заявки за изказване в 
електронната система и се премина към гласуване по поставения въпрос. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 
Общинският съвет гласува и със 'за' - 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 259 
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 
застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен 
имот с идентификатор 40292.72.2 – с НТП  “Нива”, с площ от 2,796 дка по КККР на гр. 
Крън, одобрени със Заповед №РД-18-21 от 03.01.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 
40292, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване 
на имота в „За безвредни производствени, складови дейности и обществено 
обслужване“. 
2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя. 
 
 
ТОЧКА 29 (Двадесет и девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_622/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот 
с  идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване "автогараж", с площ от 
5.742 дка, местност "Касмера" в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели 
на три нови ПИ; 2. Одобряване на задания, съставени от Възложителя. С писмо с вх. № 
ОС-653/23.09.2020 г., вносителят прилага задание от възложителя, съгласно становище 
на ПК по селско и горско стопанство.  
 
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, като с 
допълнително писмо от вносителя се прилага задание, съгласно становището на юриста 
на ОбС. Даде думата за разискване. В системата не се регистрираха желаещи за мнения 
и предложения по поставения въпрос и се премина към гласуване на точка 29 от дневния 
ред. 
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На основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, 
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 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. Галин Иванов Иванов: За 
6. Георги Иванов Пенчев : За 
7. Деко Михайлов Григоров: За 
8. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. 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. Юзеир Али Кенан: За 
30. Янко Тонев Запрянов: За 

 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 260 

 
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план за Поземлен 
имот (ПИ) с идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване (НТП) 
„автогараж“ с площ от 5.742 дка, местност „Касмера“ в землище Казанлък, с който същия 
да се раздели на три нови ПИ. План за застрояване за новообразуваните поземлени 
имоти. 
 
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя. 
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ТОЧКА 30 (Тридесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_629/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни 
планове за елементи на техническата  инфраструктура в землището на гр. Казанлък за 
осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 16.43, 16.44, 
16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, всички в местност 
"Арите", землище на гр. Казанлък. 
 
Николай Златанов информира съветниците, че комисиите подкрепят проекта за решение, 
а юриста на ОбС е направил допълнение в правната квалификация, след което даде 
думата за изказвания. Не постъпиха заявки в системата и се премина към гласуване на 
точката. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
във връзка с чл. 17а, ал. 1, чл. 21, ал. 3 и чл. 29 от ЗОЗЗ, 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. Галин Иванов Иванов: За 
6. Георги Иванов Пенчев : За 
7. Деко Михайлов Григоров: За 
8. Денислав Христов Сербезов: За 
9. Джамал Неджипов Папарланов: За 
10. Добрин Цветанов Драгнев: За 
11. Емил Ивелинов Недялков: За 
12. Иван Георгиев Гитев: За 
13. Илиана Петкова Жекова: За 
14. Калин Петров Божков: За 
15. Красимира Белчева Харизанова: За 
16. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
17. Мария Цонева Цонева : За 
18. Моника Божидарова Динева: За 
19. Николай Златанов Димитров: За 
20. Николай Митков Факиров: За 
21. Пламен Костов Стайков : За 
22. Радиана Стефанова Стефанова: За 
23. Роман Алексеев Желев: За 
24. Румяна Стоянова Друмева: За 
25. Станчо Георгиев Леков: За 
26. Стоян Асенов Петров: За 
27. Теодора Ганчева Иванова : За 
28. Цветан Тенев Шиков: За 
29. Юзеир Али Кенан: За 

 

прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 261 

 
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – 
парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура в землището на град 
Казанлък за осигуряване на следните поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23; 16.24; 
16.43 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.19; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25; 17.26 в 
местност „Арите“, землище Казанлък: 
1.1. Парцеларен план на път за транспортен достъп ситуиран чрез локално двупосочно  
платно с ширина на платната по 3.0м, разположено върху поземлен имот с 
идентификатор  35167.17.213 и върху част от 35167.18.715м. 
1.2. Парцеларни планове на газопровод, електропровод, водопровод и канализация за 
захранване на гореизброените имоти с трасета по полски път с идентификатор 
35167.17.213. 
2. Изразява предварително съгласие за преотреждане на ПИ с идентификатор 
35167.17.213 и върху част от 35167.18.715 с начин на трайно ползване „полски път“ в 
локално платно за транспортен достъп по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 
3. Одобрява Задания, съставени от Възложителя. 
 
 
 
ТОЧКА 31 (Тридесет и първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_631/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно: 1. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXII-1501 в кв. 
123 по плана на гр. Казанлък; 2. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXVIII-
9139 - за безвредна промишлена дейност в кв. 126 по плана на гр. Казанлък; 3. Прилагане 
на ПУП - план за регулация за посочени урегулирани поземлени имоти в кв. 591 и кв. 
658, всички с отреждане за спорт и атракции по плана на гр. Казанлък. 
 
Председателстващият каза, че постоянните комисии подкрепят проекта за решение и 
даде думата за разискване. Нямаше желаещи за изказвания и се премина към поименно 
гласуване на материала. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 34, ал. 3 от ЗОС, чл. 11 от Наредба 
№15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество във връзка с §22, т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ, Общинският съвет гласува 
поименно и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така: 

1. Аксения Бориславова Тилева: За 
2. Анна Василева Кожухарова: За 
3. Белчо Колев Белчев: За 
4. Галин Иванов Иванов: За 
5. Георги Иванов Пенчев : За 
6. Деко Михайлов Григоров: За 
7. Денислав Христов Сербезов: 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. Мариета Петрова Пепелешкова : За 
16. Мария Цонева Цонева : За 
17. Моника Божидарова Динева: За 
18. Николай Златанов Димитров: За 
19. Николай Митков Факиров: За 
20. Пламен Костов Стайков : За 
21. Радиана Стефанова Стефанова: За 
22. Роман Алексеев Желев: За 
23. Станчо Георгиев Леков: За 
24. Стефан Пенков Стефанов: За 
25. Стоян Асенов Петров: За 
26. Теодора Ганчева Иванова : За 
27. Цветан Тенев Шиков: За 
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За 
29. Юзеир Али Кенан: За 

прие 

РЕШЕНИЕ 
№ 262 

 
1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да 
приеме дарение от Петя Даут, чрез пълномощник Виолета Бакунина на част от Поземлен 
имот с идентификатор 35167.504.1501, с проектна площ 4 кв.м (представляваща 
Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9187), попада в Поземлен имот с 
идентификатор 35167.504.9008, представляващ улица по ПР, одобрен със Заповед №213 
от 17.02.2020 г. 
2. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да 
приеме дарение от „Хрими-2008“ ЕООД, представлявано от Христофор Дончев на част 
от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1482, с проектна площ 223 кв.м. 
(представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9140), попада в 
Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9002, представляващ улица по ПР, одобрен 
със Заповед №235 от 07.02.2019 г.  
3. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да 
приеме дарение от „Мегабилдинг груп“ ООД, представлявано от Стефан Кемалов на 
част от Поземлен имот с идентификатор 35167.503.175, с проектна площ 2842 кв.м 
(представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9132), попада в 
улица по ПР, одобрен със Заповед №2360 от 05.11.2014 г. 
4. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички 
такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък. 
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ТОЧКА 32 (Тридесет и втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
ОС_652/23.09.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Аксения Тилева - председател на 
Временна комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за 
детски градини и ясли с проект за решение относно прекратяване срока на действие на 
комисията. 
 

Аксения Бориславова Тилева /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаема госпожо кмет, уважаеми 
господин председател на Общинския съвет, колеги общински съветници, позволявам си 
в края на днешното заседание да взема думата, за да ви информирам за това как протече 
дейността на  временната комисия, която създадохме с решение на нашия Общински 
съвет на 30 юли 2020 година и която имаше за задача да разработи критерии за 
освобождаване от такса за посещение в детски градини и детски ясли на родители, които 
получават социални помощи или месечни помощи за деца за периода на действие на 
епидемичната обстановка. Тъй като това предложение имаше отношение към един текст 
в Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното 
образование разгледан на първо четене в Народното събрание, на тази база и нашата 
комисия трябваше да разработи въпросните критерии. Междувременно от създаването 
на комисията и нейното първо заседание в Народното събрание на второ четене 
преминаха тези предложения за промени в Закона за предучилищно и училищно 
образование и този текст на основание, на който нашата комисия беше създадена, 
отпадна, което реално освобождава комисията от задължението да разработи такива 
критерии, още повече че междувременно с постановление на Министерския съвет беше 
направена промяна в Закона за социалното подпомагане и бяха определени 
възможностите, при които родители на деца до 14-годишна възраст останали в 
затруднено положение във връзка с извънредното положение или извънредната 
епидемична обстановка да кандидатстват за такива помощи. Искам сега да изкажа 
благодарността си на членовете на временната комисия на госпожа Красимира 
Харизанова, на госпожа Теодора Иванова, на господин Джамал Папарланов и на 
господин Чавдар Ангелов, защото наистина много отговорно, много конструктивно 
обсъдихме необходимостта от това социално-отговорно да подходим към задачата, която 
ни беше поставена и да помислим наистина за тези родители, чиито деца посещават 
детски градини или детски ясли на територията на община Казанлък, и които поради тази 
обективна ситуация, която е създадена с останали без работа, във връзка с което е и 
втората точка от нашето предложение, освен да се прекрати дейността на временната 
комисия, без да вземем решение за разработване на критерии. Второто, което предлагаме 
и се надявам да получи одобрението от всички общински съветници е да предложим 
промени в Наредба №26, които да дадат възможност наред с всички други облекчения, 
на които имат право родителите в общината, чиито деца посещават детски градини и 
детски ясли, да имат право и такива родители останала останали без работа да се 
възползват от това децата им за периода на извънредното положение да посещават детска 
градина или ясла безплатно. И третото, което предлагаме е всъщност да се прекрати 
дейността на нашата временна комисия. Благодаря за вниманието и предполагам, че ще 
подкрепите доклада и предложенията, които сме направили!“ 

Моника Динева взе думата за да направи редакция в проекта за решение, като в точка 2 
да отпадне думата „предлага“ и в точка 3 от проекта за решение думите „предлага на 
Общински съвет“ да отпаднат. 
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Аксения Тилева прие направените корекции и не се подложиха на гласуване. 

 

Председателстващият постави на гласуване проекта за решение поради липса на други 
изказвания. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл.64, ал.6 Правилника на Общински съвет-
Казанлък, поради отпадане на нормативен текст в Закона за изменение и допълнение на 
Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет гласува и 
със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 263 
 

1. Не приема критерии за освобождаване от заплащане на такси за детска градина и 
детска ясла, дължима от родители, които получават социални помощи и/или месечни 
помощи за деца, в периода на действие на епидемичната обстановка. 
 
2. Да бъдат обсъдени  промени в Наредба № 26 за определянето и администрирането на 
месните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, в Раздел III, чл. 22 
и създаване на нормативен текст за освобождаване от такса за посещение на детска 
градина и/или детска ясла на деца, чиито родители са останали без работа по време на 
извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. 
 
3. Прекратява дейността на Временната комисия, създадена с Решение 202/30.07.2020 г. 
 
 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:35  часа. 

 

За протокола от началото до края,  
 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) 

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ) 
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