
 
ДO  
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 
Д О К Л А Д 
по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от  Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 

 
Относно: Именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на ул. 
„Искра” 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ – Казанлък. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на следващо 
заседание. 
 
Мотиви: На 10.09.2020 година с входящ № 62-19-1 в Община Казанлък постъпи писмо от 
членовете на Съюза на българските художници – Казанлък с председател Росен Дончев, в което 
бе представена идеята и желанието на членовете на СБХ – Казанлък да им бъде предоставено 
изложбено пространство за постоянна експозиция от художествени произведения. Отчитайки 
приноса на съвременните казанлъшки творци към местната, националната и световна култура, 
както и доброто сътрудничество на СБХ с Община Казанлък и нуждите на местната общност, 
считам предложението на творческото сдружение за актуално и необходимо. 
Казанлък отдавна е припознат като „Град на художници” с ярки имена в изобразителното 
изкуство. Един от най-емблематичните и разпознаваеми български художници от нашия град е 
Иван Милев. Неговото наследство и творби са високо ценени и всепризнати. Ето защо 
предлагам малката зала в Културно-информационен център на ул. „Искра” 4 да носи името 
„Иван Милев”, а пространството в нея да бъде предоставено на съвременните му наследници – 
СБХ – Казанлък. 
Във връзка с гореизложеното предлагам следния 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  

 
 
РЕШИ : 
Дава съгласие малката зала в Културно-информационен център на ул. „Искра” 4 да носи името 
„Иван Милев”. 

 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на 
община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му. 
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 
1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред   Административен съд – Стара 
Загора. 
  
АДРЕСАТ НА АКТА: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък  
 



ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
Сребра Касева, Началник кабинет на Кмета; 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък  

 
     Предоставям Ви Доклада и в електронен вид. 
 
    

С уважение, 
   

ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община  Казанлък, 

 
 
Съгласували: Сребра Касева 

                         Началник кабинет на Кмета 
 
                         Здравко Балевски  
                         Началник отдел ПНОЧР 
  

Изготвил: Деница Димитрова 
                          Отдел „Култура и туризъм“ 
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