ПРОТОКОЛ № 15

ЗАСЕДАНИЕ
№ 15
Проведено на 26.11.2020 г.
Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет – Казанлък.
Днес, 26.11.2020 г. от 10:08 часа се проведе онлайн заседание на Общински съвет Казанлък.
Проверката на кворума показа 32 общински съветници от общо 37.
Председателстващият даде ход на заседанието. Премина към съобщенията, приложени.
От заседанието с подадени заявления за отсъствие са Галин Иванов, Белчо Белчев, Янко
Запрянов и Владимир Чучумишев.
ТОЧКА 0 (Нулева) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_000/19.11.2020 г. - Обсъждане и приемане на дневен ред за Заседание № 15
Председателстващият постави на гласуване постъпилите допълнителни доклади по чл.
64, ал. 6 от Правилника на ОбС.
1. Предложение от Николай Златанов Димитров: ОС-757/23.11.2020 г. - Доклад по чл.
64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно подаване на проектно предложение по Целева програма
"Обществени трапезарии" към Фонд "Социална закрила", да бъде включен в дневния
ред като поредна точка 17!
Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, прие
предложението.
2. Предложение от Николай Златанов Димитров: ОС-758/23.11.2020 г. - Доклад по чл.
64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Драгомир Петков - Председател на Комисията по
номиниране на кандидатите за управители на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за
решение относно възлагане управлението на "Казанлъшка Искра" ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Искра" № 2, да бъде включен в дневния ред
като поредна точка 18!
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, прие
предложението.
Премина се към гласуване на предложения дневен ред с приетите допълнения към него.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, прие следния
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ДНЕВЕН РЕД
1. ОС_736/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък
за 2020 г. С писмо вх. № ОС-760/24.11.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада.
2. ОС_746/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с
общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
3. ОС_739/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, на
медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда
за извънболнично измерване на жизнено важни параметри.
4. ОС_750/17.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска
пречиствателна станция за отпадни води Казанлък, както и активите получени в резултат
на изпълнението на инвестиционен проект "Интегриран воден проект на община
Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на ГПСОВ - Казанлък" по оперативна
програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС). С писмо вх. № ОС-754/20.11.2020 г.,
вносителят допълва и изменя мотивите, правната квалификация и проекта за решение,
съгласно становище на юриста на ОбС.
5. ОС_732/11.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък по
Проект "Красива България", с проектно предложение за вътрешен ремонт на Детска
академия за развитие на таланти, с. Розово.
6. ОС_730/10.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и
одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура
BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 2 по ОП РЧР
и ОП НОИР 2014-2020.
7. ОС_749/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети
и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр.
Казанлък, съгласно Приложение №1. С писмо вх. № ОС-753/20.11.2020 г., вносителят
допълва проекта за решение, във връзка с част от становището на юриста на ОбС.
8. ОС_743/13.11.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с
проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на
собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
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9. ОС_742/13.11.2020 г. - Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната
комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с
проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване
на проект за изменение на ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V4450, кв. 428 по плана за регулация на гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556
и 35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-765/25.11.2020 г.,
вносителя коригира правното основание на доклада.
10. ОС_728/09.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на
общината в УПИ I-400 с обща площ 1 010 кв. м в кв. 35 по плана на с. Хаджидимитрово,
общ. Казанлък, за сумата от 1 100,00 лв. без ДДС.
11. ОС_737/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с
проект за решение относно взимане на решение за сключване на извънсъдебна спогодба
за разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот
по реда на чл. 21 ал. 4 от Закона за общинската собственост и сключване на нов договор.
12. ОС_717/30.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с
проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 003,00 лв. без ДДС
при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 210 кв. м.,
представляваща реална част от УПИ III-173, в кв. 1, с. Ясеново, общ. Казанлък.
13. ОС_744/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с
проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
14. ОС_694/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение
относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни
планове за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на
трайно ползване "нива", с площ от 0.700 дка, местност "Хайдушка вада", землището на
гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
15. ОС_745/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с
проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план
за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за
Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
16. ОС_748/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с
проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение
№272/29.10.2020 на Общински съвет - Казанлък.
17. ОС_757/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина
Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно
предложение по Целева програма "Обществени трапезарии" към Фонд "Социална
закрила".
18. ОС_758/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Драгомир
Петков - Председател на Комисията по номиниране на кандидатите за управители на
"Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно възлагане управлението на
"Казанлъшка Искра" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.
"Искра" № 2.
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ТОЧКА 1 (Първа) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_736/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък
за 2020 г. С писмо вх. № ОС-760/24.11.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада.
Председателстващият каза, че материала е разгледан от всички комисии, като водещата
Комисия по икономика, бюджет и финанси е направила предложение да бъдат допълнени
мотивите, в частта на т. 4. Предложението се прие от вносителя и не се подложи на
гласуване.
Премина се към гласуване, поради липса на желаещи за изказване.
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' - 23,
'против' - 7 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Адриана Николова Тенева: Против
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Деко Михайлов Григоров: Против
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Иван Христов Колев: Против
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. Моника Божидарова Динева: Против
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: Против
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Ридван Байрям Иляз : 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 : Въздържал се
29. Цветан Тенев Шиков: За
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За
31. Юзеир Али Кенан: За
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прие

РЕШЕНИЕ
№ 290

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., изменено с Решение № 232 от 24.09.2020 г. в следните точки:
В т.2.2.1: Разходи за местни дейности в размер от 25 336 489 лева на 25 328 807 лева,
разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение №4
В т.2.2.2: За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 856 939
лева на 1 864 621 лева, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение №5.
В т.13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер
от 8 883 270 лева на 8 765 770 лева, съгласно Приложение №13.
В т. 15. Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за
разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа
инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на
социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.
В т. 22. Изменя бюджет на Общински
Приложение № 23.

театър

„Любомир

Кабакчиев“,

съгласно

ТОЧКА 2 (Втора) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_746/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с
общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение и даде думата за
мнения и предложения.
Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаеми господин заместник-кмет, колеги общински съветници,
от групата на „Българската социалистическа партия“ ние няма да подкрепим програмата
в предложения вид, в който ни се дава по няколко основни причини. На първо място, ако
си спомните само преди година приехме Стратегия за разпореждане и управление на
общинската собственост и една от целите в тази стратегия е именно придобиване на
общинска собственост, придобиване на нови общински жилища, това обаче по никакъв
начин не е отразено в Програмата, която ни се предлага. Когато преди няколко години
заявихме, че община Казанлък се превръща в агенция за продажба на недвижими имоти,
това е точно така, виждаме го в Програмата за разпореждане и управление на общинска
собственост за 2021 година, виждаме го и в дневния ред на заседанието на Общинския
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съвет. На второ място от „Българска социалистическа партия“ не еднократно сме
заявявали, че община Казанлък по никакъв начин не трябва да се разделя с терените,
които притежаваме на българското черноморие - този в село Равда и този в град Несебър.
В Програмата обаче за 2021 година те отново са предложени за продажба, нещо срещу
което ние категорично възразяваме. В тази връзка правя и две предложения, които държа
да бъдат гласувани поотделно, на първо място да бъде изваден терена в село Равда от
програмата за разпореждане и на второ място да бъде изваден от програмата терена в
град Несебър. Правя тези предложения с ясното съзнание, че първо ако вие подкрепите
това, в една от следващите сесии ние трябва много внимателно да обмислим и как точно
да се разпоредим с тези имоти, и да се разпоредим и да ги управляваме така, че община
Казанлък да извлече полза за следващите години, а не само да влязат едни средства в
Бюджета за 2021 година, които вероятно ще отидат за асфалтиране, за нови бордюри,
градинки и така нататък, а да има една по-дългосрочна полза от тези два имота.
Апелирам към всеки един от вас когато гласувате тези предложения, които правя от
името на групата на общинските съветници на „Българската социалистическа партия“,
да си помислите ако вие притежавате тези имоти, бихте ли се разделили така с лека ръка
през една година, в която властва пандемия, криза, знаейки и имайки ясното съзнание,
че тази криза и отражението от нея ще продължи и през следващите години, а няма да е
само в 2021 година. Благодаря!“
Председателстващият постави на гласуване постъпилите предложения от госпожа
Иванова, както следва:
1. „От годишната програма да отпадне имота в с. Равда.“
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 9, 'против' - 16 и 'въздържали се' - 6, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: Против
3. Анна Василева Кожухарова: Против
4. Борислав Александров Асенов: Въздържал се
5. Георги Иванов Пенчев : Въздържал се
6. Деко Михайлов Григоров: За
7. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се
8. Добрин Цветанов Драгнев: Против
9. Емил Ивелинов Недялков: Против
10. Иван Георгиев Гитев: Против
11. Иван Христов Колев: За
12. Илиана Петкова Жекова: Против
13. Калин Петров Божков: Въздържал се
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
15. Мария Цонева Цонева : Против
16. Моника Божидарова Динева: За
17. Николай Златанов Димитров: Против
18. Николай Митков Факиров: Против
19. Пламен Костов Стайков : Против
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: Против
22. Ридван Байрям Иляз : Против
23. Роман Алексеев Желев: Против
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24. Румяна Стоянова Друмева: За
25. Станчо Георгиев Леков: Въздържал се
26. Стефан Пенков Стефанов: Против
27. Стоян Асенов Петров: За
28. Теодора Ганчева Иванова : За
29. Цветан Тенев Шиков: Против
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За
31. Юзеир Али Кенан: Против
отхвърли предложението.
2. „От годишната програма да отпадне имота в гр. Несебър.“
Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 10, 'против' - 15 и 'въздържали се' - 6,
така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: Против
3. Анна Василева Кожухарова: Против
4. Борислав Александров Асенов: Против
5. Георги Иванов Пенчев : Въздържал се
6. Деко Михайлов Григоров: За
7. Денислав Христов Сербезов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: Против
9. Емил Ивелинов Недялков: Против
10. Иван Георгиев Гитев: Против
11. Иван Христов Колев: За
12. Илиана Петкова Жекова: Против
13. Калин Петров Божков: Въздържал се
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
15. Мария Цонева Цонева : Въздържал се
16. Моника Божидарова Динева: За
17. Николай Златанов Димитров: Против
18. Николай Митков Факиров: Против
19. Пламен Костов Стайков : Въздържал се
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: Против
22. Ридван Байрям Иляз : Против
23. Роман Алексеев Желев: Против
24. Румяна Стоянова Друмева: За
25. Станчо Георгиев Леков: Въздържал се
26. Стефан Пенков Стефанов: Против
27. Стоян Асенов Петров: За
28. Теодора Ганчева Иванова : За
29. Цветан Тенев Шиков: Против
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За
31. Юзеир Али Кенан: Против
отхвърли предложението.
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Премина се към гласуване на основания материал.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската
собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гласува
поименно и със 'за' - 20, 'против' - 8 и 'въздържали се' - 2, така:
1. Адриана Николова Тенева: Против
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Деко Михайлов Григоров: Против
6. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се
7. Добрин Цветанов Драгнев: За
8. Емил Ивелинов Недялков: За
9. Иван Георгиев Гитев: За
10. Иван Христов Колев: Против
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. Ридван Байрям Иляз : За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Румяна Стоянова Друмева: Против
24. Станчо Георгиев Леков: 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 : Въздържал се
30. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 291

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост на община Казанлък за 2021г., с Приложения №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия
за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост на община Казанлък за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
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ТОЧКА 3 (Трета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_739/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, на
медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда
за извънболнично измерване на жизнено важни параметри.
Николай Златанов съобщи, че постоянните комисии подкрепят доклада и даде думата за
разискване. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към поименно
гласуване на Точка № 3.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 38 от Закона за лечебните заведения, чл. 137,
ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 1 от Търговския закон /ТЗ/, чл. 51б,
ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 12 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 и чл. 11 от Учредителния акт на МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“ ЕООД, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 28,
'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Деко Михайлов Григоров: За
6. Денислав Христов Сербезов: За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Иван Христов Колев: За
12. Илиана Петкова Жекова: За
13. Калин Петров Божков: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
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. Ридван Байрям Иляз : За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Румяна Стоянова Друмева: 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
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прие

РЕШЕНИЕ
№ 292

I. Едноличният собственик на капитала на МБАЛ” Д-р Хр. Стамболски” ЕООД с ЕИК
123540775 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в
капитала на дружеството в размер на 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин)
лв. представляваща балансовата стойност на 3 бр. респиратори за белодробна
вентилация CRIUS V6 NORTHERN MEDITEC както следва:
№

Наименование

Балансова
стойност

1

2

3

1

ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН
ДИСПЛЕЙ СЕР,№V6-10613052 МБАЛ

26 800,00

2

ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН
ДИСПЛЕЙ СЕР,№V6-10620078 МБАЛ

26 800,00

3

ИНТЕНЗИВЕН РЕСПИРАТОР CRIUS V6 15.6 СЕНЗИТИВЕН
ДИСПЛЕЙ СЕР,№V6-10717039 МБАЛ

26 800,00

Общо

80 400,00

II. Едноличният собственик на капитала на МБАЛ” Д-р Хр. Стамболски” ЕООД с ЕИК
123540775 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 прави непарична вноска в
капитала на дружеството в размер на 15 934,15 лв. (Петнадесет хиляди деветстотин
тридесет и четири лева и петнадесет стотинки), представляваща балансовата стойност
на 5 бр. Многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни
параметри СРС 3, както следва:

№

Наименование

Балансова
стойност

1

2

4

1

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

2

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

3

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

4

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

5

Многопараметричен уред за извънболн. измерване -МБАЛ

3 186,83

Общо

15 934,15
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III. Дава съгласие да се отпише от баланса на община Казанлък стойността на активите
по т.I и т.II от настоящото решение.
IV. Прави допълнителна парична вноска в капитала на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски”
ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК 123540775, в размер на 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки).
V. Задължава Кмета на община Казанлък да осигури и внесе допълнителната парична
вноска в размер на 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки) от Бюджета на община Казанлък
за 2020 г. и същата да бъде отразена в счетоводните записи на община Казанлък, съгласно
действащата нормативна база.
VI. Едноличният собственик на капитала на МБАЛ” Д-р Хр. Стамболски” ЕООД с ЕИК
123540775 - Община Казанлък, с код по БУЛСТАТ 000817778 увеличава капитала на
дружеството, чрез увеличаване стойността на дружествения дял с 96 335,00 (Деветдесет
и шест хиляди триста тридесет и пет лева) от които: 96 334,15 лв. (Деветдесет и шест
хиляди триста тридесет и четири лева и петнадесет стотинки) представляващи непарична
вноска, равняваща се на балансовата стойност на активите по т.I и т.II от настоящото
решение, и 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки), представляващи допълнителна парична
вноска.
VII. Общият размер на дружествения капитал на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр.
Казанлък с ЕИК 123540775 се променя от 6 762 979 (шест милиона, седемстотин
шестдесет и хиляди две, деветстотин седемдесет и девет лева) разпределени в 1 (един)
дял по 6 762 979 (шест милиона, седемстотин шестдесет и хиляди две, деветстотин
седемдесет и девет лева) на 6 859 314 (шест милиона, осемстотин петдесет и девет
хиляди триста и четиринадесет лева), разпределени в 1 (един) дял по 6 859 314 (шест
милиона, осемстотин петдесет и девет хиляди триста и четиринадесет лева).
VIII. Капиталът на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък с ЕИК 123540775
в размер на 6 859 314 (шест милиона, осемстотин петдесет и девет хиляди триста и
четиринадесет лева) е формиран както следва:
а) 945 000 лв. /деветстотин четиридесет и пет хиляди/ - първоначален капитал, внесен
при учредяване на дружеството;
б) 1,85 лв. (един лев и осемдесет и пет стотинки) - внесени в брой, с оглед разпоредбата
на чл.117 ал.1, предл.2 от ТЗ:
 0,10 лв.( десет стотинки), внесени в брой, в изпълнение на Решение взето на
заседание, проведено на 28.05.2014 год.на ОбС-Казанлък;
 0,90 лв. (деветдесет стотинки), внесени в брой, в изпълнение на Решение
взето на заседание, проведено на 17.12.2014 год. ОбС-Казанлък;
 0,85 лв. (осемдесет и пет стотинки), внесени в брой, съгласно настоящото
решение;
в) 5 914 312,15 лв. (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди триста и
дванадесет лева и петнадесет стотинки) под формата на непарични /апортни/ вноски, а
именно:
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 2 660 817,90 лв. (два милиона шестстотин и шестдесет хиляди осемстотин и
седемнадесет лева и деветдесет стотинки), под формата на непарична /апортна/ вноска
на движими вещи /медицинска апаратура и медицински инструменти/ по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013год.“, в изпълнение на проект
„Реконструкция/обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД
гр.Казанлък“;
 585 669.08 лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и девет
лева и осем стотинки) представляваща балансовата стойност на всички придобити
активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в изпълнение на
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.” за реализацията на проект
„Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр.
Казанлък“;
 2 571 491,02лв. (два милиона, петстотин седемдесет и една хиляди, четиристотин
деветдесет и един лева и две стотинки, представляваща балансовата стойност на всички
придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи, в
изпълнение на Договор № 029/17.07.2012 год. с Националния доверителен екофонд за
реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р
Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“
 80 400.00 лв. (Осемдесет хиляди и четиристотин) лв. представляваща балансовата
стойност на 3 бр. респиратори за белодробна вентилация CRIUS V6 NORTHERN
MEDITEC.
 15 934,15 лв. (Петнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лева и петнадесет
стотинки), представляваща балансовата стойност на 5 бр. Многопараметрични уреда за
извънболнично измерване на жизнено важни параметри СРС 3.
IX. Утвърждава приложения проект за изменение на Учредителния акт на МБАЛ „Д-р
Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
X. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък, д-р
Кети Петрова Маналова - Владкова да предприеме необходимите законови действия за
вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на
дружеството извършените промени в капитала на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“
ЕООД и подлежащите на вписване обстоятелства, произтичащи от решението.

ТОЧКА 4 (Четвърта) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_750/17.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска
пречиствателна станция за отпадни води Казанлък, както и активите получени в резултат
на изпълнението на инвестиционен проект "Интегриран воден проект на община
Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на ГПСОВ - Казанлък" по оперативна
програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС). С писмо вх. № ОС-754/20.11.2020 г.,
вносителят допълва и изменя мотивите, правната квалификация и проекта за решение,
съгласно становище на юриста на ОбС.
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Председателстващият каза, че комисиите подкрепят проекта за решение, юриста на ОбС
е направил становище, на което вносителя се съгласява с допълнително входирано
писмо. Даде думата за мнения и предложения. Не постъпиха такива и се премина към
гласуване на материала.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в,
ал.1, т.8, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198о, ал.1 и ал.4, предл.1-во от Закона за водите и
във връзка с чл.58 и Приложение № 3, т.Б.3.7 от Договор за безвъзмездна финансова
помощ №DIR-51011116-C026/08.08.2012 г., Общинският съвет гласува поименно и
със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Деко Михайлов Григоров: За
6. Денислав Христов Сербезов: Въздържал се
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Моника Божидарова Динева: За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Ридван Байрям Иляз : За
23. Роман Алексеев Желев: За
24. Румяна Стоянова Друмева: За
25. Станчо Георгиев Леков: За
26. Стефан Пенков Стефанов: За
27. Стоян Асенов Петров: За
28. Теодора Ганчева Иванова : За
29. Чавдар Костадинов Ангелов : За
30. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 293
Предоставя за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД–Стара Загора, активите на Градска
пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ Казанлък, находяща се в с. Овощник,
общ. Казанлък, имот № 057001, местност „Мералъка“ - Публична общинска собственост
с граници на имота: североизток - имот № 055021, имот № 055022, имот № 000163, имот
№ 058001; изток: - имот № 000163; югоизток - имот № 060005; юг и запад – землищна
граница, съгласно приложения списък.
Отчетната стойност на активите е 21 590 876,03 лв., от които 21478195,90 лв. – ДМА и
112 680,13 лв. - задбалансови активи.
Отчетната стойност на активите при реконструкция на ГПСОВ е 16 677 850,66 лв., от
които 16 603 929,93 – ДМА и 73 920,73 лв.- задбалансови активи.

ТОЧКА 5 (Пета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_732/11.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък по
Проект "Красива България", с проектно предложение за вътрешен ремонт на Детска
академия за развитие на таланти, с. Розово.
Председателстващият каза, че постоянните комисии подкрепят доклада, а юриста на ОбС
е направил допълнение в правната квалификация. Даде думата за разискване, като не
постъпиха заявки в електронната система и се премина към гласуване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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. Борислав Александров Асенов: За
5. Деко Михайлов Григоров: За
6. Денислав Христов Сербезов: За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Моника Божидарова Динева: За
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17. Николай Златанов Димитров: За
18. Николай Митков Факиров: За
19. Пламен Костов Стайков : За
20. Пламен Станимиров Караджов: За
21. Радиана Стефанова Стефанова: За
22. Ридван Байрям Иляз : За
23. Роман Алексеев Желев: За
24. Румяна Стоянова Друмева: За
25. Станчо Георгиев Леков: За
26. Стефан Пенков Стефанов: За
27. Стоян Асенов Петров: За
28. Теодора Ганчева Иванова : За
29. Цветан Тенев Шиков: За
30. Чавдар Костадинов Ангелов : За
31. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 294

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства пред Проект „Красива България“ с
проектно предложение за вътрешен ремонт Детска академия за развитие на таланти с.
Розово;
- Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложение по т. 1 да бъде
до : 228 714,29 лв. с ДДС (в т.ч. 214 991,43 лв. с ДДС или 94% - за СМР/СРР; 13 722,86
лв. с ДДС или 6% - за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ;
2. В бюджета на Община Казанлък за 2021 г. да се предвидят разходи за:
2.1. Съфинансиране на проекта по т. 1 в размер на 70,00 % от стойността на проекта,
равняващи се на до 160 100 лв. с ДДС;
2.2. Осъществяване на авторски и строителен надзор, геодезическо заснемане, въвеждане
в експлоатация, договори с експлоатационните дружества в общ размер на 6 950,00 лв. с
ДДС;
3. Общинската сграда, обект на настоящото решение, да се поддържа и ползва по
предназначение за срок от минимум 5 (пет) години след приключване на проекта.

ТОЧКА 6 (Шеста) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_730/10.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и
одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура
BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 2 по ОП РЧР
и ОП НОИР 2014-2020.
Председателстващият съобщи, че няма забележки по доклада от постоянните комисии и
даде думата за изказвания. Не постъпиха такива и се премина към гласуване на Точка
№6.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 61 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Деко Михайлов Григоров: За
7. Джамал Неджипов Папарланов: За
8. Добрин Цветанов Драгнев: За
9. Емил Ивелинов Недялков: За
10. Иван Георгиев Гитев: За
11. Илиана Петкова Жекова: За
12. Калин Петров Божков: За
13. Красимира Белчева Харизанова: За
14. Мариета Петрова Пепелешкова : За
15. Мария Цонева Цонева : За
16. Моника Божидарова Динева: За
17. Николай Златанов Димитров: За
18. Пламен Костов Стайков : За
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Румяна Стоянова Друмева: За
23. Станчо Георгиев Леков: За
24. Стефан Пенков Стефанов: За
25. Стоян Асенов Петров: За
26. Теодора Ганчева Иванова : За
27. Цветан Тенев Шиков: За
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За
29. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 295

1. Дава съгласие Община Казанлък да подаде проектно предложение по процедура
BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР).
2. Одобрява Споразумението за сътрудничество, приложено към настоящия доклад.
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ТОЧКА 7 (Седма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_749/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети
и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр.
Казанлък, съгласно Приложение №1. С писмо вх. № ОС-753/20.11.2020 г., вносителят
допълва проекта за решение, във връзка с част от становището на юриста на ОбС.
Николай Златанов каза, че комисиите подкрепят доклада, а юриста на ОбС е дал
становище, на което е отговорено с допълнително писмо от вносителя и прието в
частност. Предостави думата за разискване.
Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председателю, уважаеми колеги, запознах се с този материал и у мен
възникнаха няколко въпроса - цената, която е предложена за билета вече най-после е
известна, след като две години никой не можеше да даде отговор на този въпрос. Но аз
имам и питане дали в точка първа това, което гласувахме допълнителните средства за
застраховки, за разходи, които са свързани с експлоатацията на електробусите, дали са
калкулирани в цената, която се предлага? Истината е, че тази цена от 80 стотинки не
знаем какво включва, защото към материала, който ни е предоставен няма калкулация
какви са компонентите, които са участвали при формирането на тази цена. Моите
съществени притеснения са, че в тази цена не са калкулирани всички разходи, които са
свързани с обслужването и експлоатацията на електробусите, които ще изпълняват
новите градски линии и искам отговор на въпроса цената, която ни се предлага днес израз
на социална функция на „Балканинвест“ ли е или в следващото заседание ще ни бъде
предложено да гласуваме средства за дотиране на дейността, която по извършване на
автомобилния транспорт ще бъде предложена за дотиране от Общинския съвет? Много
моля да получа отговор на тоя въпрос, защото тази сума ми изглежда нереалистична и
най-малкото, защото към материала няма приложена калкулация за компонентите, които
изграждат и които формират цената. Благодаря!“
Драгомир Петков – зам.-кмет на общината в отговор към Динева каза: „Аз наистина
апелирам когато има такива, за мен въпросът е адекватен, наистина е резонно да се
поставят тези въпроси в комисиите, за да може администрацията адекватно да даде
справки и да направим някакви разчети. Така в момента не мога да отговоря, тъй като
материала наистина не е в моите компетенции. Това което мога да кажа за тези разчети
които говорихме, които са в точка 1 по изменението на проекта за бюджет, да госпожо
Динева, там се включени само най-важните и неотложни, по-скоро говорим за
гражданската отговорност, за каското, тези разходи, които тепърва ще бъда там за камери
и така нататък, по думите на госпожа Коева като коментираме с „Балканинвест“,
наистина ще се направят такива разчети, които разчети наистина трябва не само да видим
разходната част, но трябва да видим и какво се случва и с приходната част, в кой момент
и докога ще почне да генерира приходи дружество „Балканинвест“ и твърде вероятно за
Бюджет 2021 ще ви бъде предложен някакъв такъв разчет, дали ще бъде под формата на
временен безлихвен заем, така да се каже, който ще се предостави на търговското
дружество да започне да работи и да генерира приходи и в един следващ етап, когато
видим разчетите кога ще почне да получава и приходи, с вашата санкция за да определим
разумен срок за връщане на тези средства, които евентуално ще се отпуснат, но все още
те са в етап на разчети. Благодаря!“
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Румяна Стоянова Друмева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаеми колеги, част от въпросите, които исках да поставя,
госпожа Денева вече постави, но още веднъж ще изразя точно тревогата, която и вие
споделяте, господин Петков, че на това дружество ние веднъж сме дали заем от 17 000 и
сега ще ни се наложи да даваме още веднъж. Ясно е, че за да започне тази дейност е
необходим такъв ресурс, но категоричният отговор, който трябва да намерим днес с вас
обсъждайки ценовата политика е точно в това - тази цена на билетите, тази цена на
картите се явява за старта промоционална или тя наистина ще покрива поне част от
бъдещите разходи, които ще направи това дружество. Никой от нас не би искал да
катастрофира това нашите търговско дружество, 100 % общинско, и да го вадим отново
от калта. Това просто е неразумно като поведение и като решение. Освен това е много
важно да знаем на базата на какъв пътникопоток се изчисли този размер на цената на
билета и съответно на картата за месечно пътуване? Знаем за нелоялната конкуренция,
за превоза с таксита, за увеличения брой лични автомобили и така нататък, така че ако
се чувстваме неподготвени, ако нямаме необходимия разчет по-добре да отложим този
въпрос и грамотно да разсъждаваме на базата на този анализ на следващото заседание.
Така че, моля да помислим в тази посока, не знам колко е държавната субсидия,
обществения транспорт се субсидира и от държавата, не знам в какъв размер, това
вероятно е калкулирано и в цената, но може би с оглед на икономическите съображения,
които излагате господин Петков, аз правя предложение този въпрос да се отложи и с този
анализ да влезе на следващо заседание. Благодаря!“
Радиана Стефанова Стефанова /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаеми господин председател,
уважаеми господин Петков, колеги, аз мисля, че не би следвало да отлагаме
разглеждането на този въпрос, дори колегите от БСП да имат определени притеснения.
Мисля че самия факт, че община Казанлък е втората след София, която има такава
придобивка за един наистина екологичен транспорт, икономичен транспорт бих казала и
може би е смущението от това, че цената, която се предвижда за билет изглежда ниска.
Аз съм сигурна, че тя реално би трябвало да бъде много по-ниска от това, което до
момента гражданите заплащат, именно заради характеристиките точно на този вид
транспорт. Така, че лично аз считам, че трябва да подкрепим проекта за решение и в
последствие наистина всичко това да се прецизира, макар че процеса на проучване до
вземането на това решение или по-скоро предложение, което се отправя към нас, беше
доста дълъг и лично аз имам доверие на експертите, които ни предлагат този вариант.
Благодаря ви!“
Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, господин заместник-кмет, колеги общински съветници, все пак
почнахме някакъв дебат колко трябва да е цената на билета, но не е нормално да има
търговско дружество, да приемаме някаква цена и да нямаме точното ценообразуване и
компонентите на самата цена. Що да не е цената 70 стотинки примерно, или 15 или 20 ?
Да, има един основен въпрос, на който ние трябва да си отговорим като Общински съвет
- каква е целта на общинското търговско дружество „Балканинвест“? Дали чрез
предоставянето на транспортната услуга целим някаква социална функция или цели
нещо друго, да печелим от това търговско дружество? Това е първият отговор, който
трябва да си дадем и ако всеки си изрази мнението свободно тогава би било много полесно, защото ако целим да има социална функция, да тогава ще има и дотация от
общинския бюджет. Ако целим обаче дружеството да бъде печелившо, тогава ще трябва
да разсъждаваме по малко по-различен начин, чисто търговски.
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Ние нямаме отговор на този въпрос! Когато преди две заседания, тогава когато гледахме
предложението за удължаване договора на управителя на „Балканинвест“, господин
Караджов направи едно много ясно предложение - да бъде открита конкурсна процедура,
не защото ние смятаме, че той е некадърен, че не притежава качества и така нататък, но
за да може този, който се яви на тази конкурсна процедура, да представи бизнес план,
което е част от самия конкурс и в този бизнес план да бъдат ясни отговорите на всички
тези въпроси, които наистина си задаваме в момента. Ние не твърдим, че цената трябва
да е по-висока, напротив, като една социална партия винаги сме настоявали цената да
бъде такава, че да може гражданите да я плащат и да е поносима. Предстои една
изключително тежка година, ще предстоят и много други след нея, пак казвам ако целта
е да има чисто социални функции това предприятие и предоставената услуга, тогава 80
стотинки е много, тогава нека да е 70 стотинки. И предложението на госпожа Друмева
да бъде отложено разглеждането на този въпрос, смятам че е абсолютно разумно и
резонно, за да може наистина да си отговорим, да видим какво влиза в калкулирането на
тази цена и да вземем едно осъзнато решение. Благодаря!“
Иван Георгиев Гитев /ПП "ГЕРБ"/ каза: „Уважаеми колеги на първо място градския
обществен транспорт е това да бъде достъпен на всички граждани на общината и
неговата основна и първа функция е социалната и достъпната. Не може тази функция да
носи печалба, защото общината не е фирма и не е с цел печалба този транспорт. И в Стара
Загора в други общини проверете, то не е целта да печелим от това, целта е да е
екологичен, да е достъпен, да е енергоспестяващ и други функции. Така че не можем да
си играем с билета. Да, ниска е цената, достъпна е цената и целта на тази цена е да бъде
повече използван от гражданите, а не от автомобили и от други транспорти!“
Теодора Ганчева Иванова /Коалиция "БСП за България"/ - Реплика към Иван
Георгиев Гитев: „Господин председател, господин заместник кметове, уважаеми
господин Гитев, аз също смятам, че целта трябва да е социална и в този ред на мисли
правя предложение цената на билета да бъде 70 стотинки, за да е още по-достъпна за
гражданите. Благодаря!“
Не постъпиха други заявки за изказвания и председателстващият подложи на гласуване
постъпилите предложения в хода на дебата.
1. Предложение от Румяна Стоянова Друмева: Разглеждането на точката да бъде
отложено за следващо заседание.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 8, 'против' - 16 и 'въздържали се' - 6, не прие
предложението.
2. Предложение от Теодора Ганчева Иванова: Цената на билета да бъде 0,70 лв.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 8, 'против' - 14 и 'въздържали се' - 10,
предложението се отхвърли.
Премина се към гласуване на основния материал.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март
2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.),
Общинският съвет гласува и със 'за' - 22, 'против' - 2 и 'въздържали се' - 9, прие
РЕШЕНИЕ
№ 296
1. Утвърждавам цени за издаване и продажба на билети, карти и абонаментни карти за
извършване на превоз на пътници по вътрешноградски линии в гр. Казанлък, от
„Балканинвест“ ЕООД – съгласно Приложение № 1.
2. Цените по т. 1 влизат в сила от момента на възлагане на транспортната услуга на
„Балканинвест“ ЕООД.

ТОЧКА 8 (Осма) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_743/13.11.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с
проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на
собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
Председателстващият съобщи за становищата на комисиите, както и на юриста на ОбС.
Каза, че Роман Желев е направил предложение в постоянната комисия, към
Декларацията да бъде добавен следния текст: „Информиран съм, че за деклариране на
неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
Вносителят на доклада прие предложението и не се постави на гласуване.
Председателстващият даде думата за разискване.
Румяна Стоянова Друмева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаеми колеги съветници, уважаеми господин Петков, аз моля
да разсъждаваме по затварянето на редица бизнеси от 24 часа в петък 27-ми ноември,
тоест една част от бизнеса отново ще има така да се каже трети месец, в който няма да
упражнява дейността си принудително. Така, че моля да обмислим вариант, в който
срокът да бъде удължен до 29-ти декември за подаването на заявления и да се
кандидатства включително и за този месец, в който няма да бъде упражнявана дейността
от съответните фирми. Моля да се вземе под внимание този факт!
Освен това мисля, че ние трябва да продължим прилагането на още една мярка, с която
подпомогнахме малкия и среден бизнес през пролетта, а именно опрощаването на
наемите върху общински имоти на кафета, тротоарно право и така нататък, на
различните фирми, които ползват наши площи. Така, че моля и правя предложение това
също да бъде една от мерките, с които да помогнем на бизнеса! Благодаря!“
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Драгомир Петков – зам.-кмет на общината с реплика към Друмева каза: „Уважаеми
господин председател, уважаема госпожо Друмева, уважаеми общински съветници, аз
само ще взема отношение по това датата 15 декември не беше случайно определена като
крайна за подаване на заявленията по сегашното предложение на комисията, тъй като в
комисията участваше състав, в който беше и Директор дирекция „Местни приходи“
Евгения Димитрова и в самата комисия се сподели наистина датата да бъде 15 декември,
за да има малко технологично време за обработка на тези заявления и евентуално да се
направят определени операции, които да се вземат в 2020-та година. Така, че за мен е
много неразумно това, което предлагате в момента, да удължаваме срока при положение,
че още не е влязла в сила заповедта на министъра. Аз вмъквам, че ние не опрощаваме
наеми, а ние с ваша станция и решения освобождаваме от наеми, ние не опрощаваме, ние
освобождаваме с вашата санкция. Така, че нека да не слагаме малко каруцата пред коня.
Това можем да го подложим и в декемврийска сесия и да го обмислим заедно с вас, но
според мен сега нека да върви материала, който господин Караджов съвместно с
колегите, мисля, че адекватни решения взеха и направиха едно разумно предложение.
Нека да върви в този вид материала, да го прави комисията, а на декемврийската сесия,
за да видим в крайна сметка, вие виждате и по медии, аз лично не съм видял днеска
заповедта на министъра, но там имаше определени обструкции кои от заведенията да
отпаднат, бяха всички, пък после малките търговски обекти и така нататък. Нека да ги
прецизираме тези неща с новата заповед и декември месец, да, при всички случаи ще
взимаме адекватни действия с вашето съдействие, както направихме и април месец, но
нека сега да върви този материал в този си вид с тази си дата. Благодаря!“
Поради липса на други желаещи за изказвания, председателстващият подложи на
гласуване предложението от Румяна Стоянова Друмева: В т. 3.1. срокът за подаване на
документи от заинтересуваните лица да бъде удължен до 29.12.2020 г.
Общинският съвет гласува и със 'за' - 9, 'против' - 11 и 'въздържали се' - 11, не прие
предложението.
Постави се на гласуване основния материал.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , § 3 ал.1 и 2 от ПЗР на Закон за изменение и
допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ бр. 71 от 2020 г., в сила от
11.08.2020 г.), чл. 60 от АПК, Общинският съвет гласува и със 'за' - 31, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 297
1. Освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци, за услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване за периода от13.03.2020 г.- 13.05.2020 г., собствениците
на недвижими имоти – юридически лица и еднолични търговци, които са преустановили
извършването на дейности, посочени в Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г.
2. Одобрява образец на заявление за освобождаване от такса битови отпадъци.
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 15/26.11.2020 г.
Стр. 21 от 36

3. Определя ред за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г.- 13.05.2020 г.,
както следва:
3.1. В срок до 15.12.2020 г. заинтересованите лица, подават в Община Казанлък
заявление за освобождаване от такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване, към което прилагат:
- съкратен отчет на фискална памет за периода 01.03.2020 г. – 30.05.2020 г.
- удостоверение за липса на задължения към Община Казанлък /прилага се служебно от
общинска администрация/
- заверено копие от категоризация или друг документ, удостоверяващ извършваната
дейност в недвижимия имот, за който се иска освобождаване. В случай, че няма
документ, удостоверяващ правото да се извършва съответната дейност се прилага
декларация по образец.
3.2. Комисия в състав разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на
заинтересованите лица, които отговарят на условията за освобождаване. Въз основа на
списъка, изготвен от комисията, Кмета на Община Казанлък или упълномощено от него
лице издава заповед. Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък извършва
преизчисление на задълженията на одобрените за освобождаване от заплащане на
таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
3.3. В случай на освобождаване от такса битови отпадъци и за услугата по сметосъбиране
и сметоизвозване за 2020 г., средствата се прихващат от задълженията на лицето за 2021
г.
3.4. Няма да бъдат разглеждани заявления, подадени след 15.12.2020 г. , заявления извън
утвърдения образец и заявления, към които не са приложени документи, удостоверяващи
преустановяването на стопанска дейност от заявителя.
3.5. Освобождаването от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г.- 13.05.2020 г., не се прилага
за лица, които са получили средства от общински или републикански бюджет за
финансиране на дейността, както и тези които имат просрочени задължения към Община
Казанлък към датата на подаване на заявлението.
4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
ТОЧКА 9 (Девета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Емил Недялков обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
ОС_742/13.11.2020 г. - Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия
по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с проект за
решение относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект
за изменение на ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V-4450, кв. 428
по плана за регулация на гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556 и
35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. № ОС-765/25.11.2020 г., вносителя
коригира правното основание на доклада.
Николай Златанов запозна съветниците със становищата на постоянните комисии и даде
думата за разискване.
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Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председателю, уважаеми господин заместник-кмет, уважаеми колеги, в
Комисията по установяване конфликт на интереси, тъй като там беше разпределен
материала, не в Комисията по устройство на територията, както смятам че е редно,
изразих своето становище и съм изложил подробни аргументи защо считам, че ние днес
бихме взели едно незаконосъобразно решение, едно неправилно решение. Колеги, аз съм
водена единствено и само от идеята да запазим целостта на един имот, който
представлява спортен имот и е вписан в регистъра на спортните имоти към
Министерството на младежта и спорта. Нямаме спор по отношение каква процедура
следва да се проведе след вземането на решение от Общинския съвет, ако е положително.
Аз считам, че в конкретния случай не са налице изобщо основания за започване на такава
процедура, тъй като този имот или част от имота, за която се прави предложението с
искане за изменение на устройствения план, не е загубила своето предназначение.
Законодателят изисква целият имот да е загубил своето предназначение, а не само част
от него. В конкретния случай тази сграда, чието отделяне се иска с прилежащия терен не
е загубила своето предназначение, тъй като тя е обслужваща сграда към основния
спортен имот. Това е основният ми аргумент, за да изложа съображенията си против това
предложение, което е направено от господин Шиков. Другият ми е аргументът е, че е на
лице неспазване на отстоянието, съгласно разпоредбата на член 35 за устройство на
територията, според мен е несъстоятелен, защото тази сграда е построена 1958 година.
Когато е закупен съседния имот купуващият е бил абсолютно наясно с отстоянията,
които има между граничната линия на двата имота и не е имал нищо против това
отстояние. На следващо място колеги, при положение, че тази сграда е абсолютно
законна, за нея има строителни книжа, проверила съм няма никакъв проблем тя да
остане, ако пък толкова много пречи на ползването на имота, нека да започне процедура
по събарянето на тази сграда, а не за присъединяването й към съседния парцел. Считам
че това е неразумно предложение, смятам че е незаконосъобразно и неправилно, предвид
разпоредбите на Закона за общинската собственост с оглед изискването целия имот е
загубил своето предназначение, за да може да се промени от публична в частна
собственост и по тези съображения групата на „БСП“ ще гласува против направеното
предложение. Благодаря ви!“
Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ каза: „Уважаеми
господин председател, уважаеми господин Петков, уважаеми колеги общински
съветници, аз пък искам да знам мнението на администрацията или господин Петков да
ми отговори в крайна сметка ние този имот спортен „Колодрум“ ще го ремонтираме ли
някога, защото имаше едни такива обещания в една програма на последните избори, как
ще го стопанисваме оттук нататък? Ние като общински съветници да си отговорим в
крайна сметка ще преминем ли към подкрепа на тази точка да се лишаваме за част от
този имот или вече ще почнем да мислим за обществения интерес и за поддържането на
спортния имот „Колодрум - Казанлък?“
Драгомир Петков – зам.-кмет на общината с реплика към Караджов каза:
„Единственото, което в момента ме учудва, уважаеми бивши колеги е, че използвате
трибуната имам предвид господата от „БСП“, използвате трибуната само за някакви
фанфари на самите сесии. Добре, работата ни беше в тези комисии като съм бил съветник
и вие сега. Защо тези въпроси, те са адекватни, защо не ги задавате в самите комисии?
Нали идеята беше да прехвърлим работата от Общинския съвет в самите комисии да е
дебата и на сесиите да вървят изчистени въпроси. Да, сега в момента съм затруднен да
дам някакъв по-пълен отговор, знаете че това е в ресора за госпожа Лилия Цонкова.
Общински съвет – Казанлък,
Протокол № 15/26.11.2020 г.
Стр. 23 от 36

Има разработки в тази насока, аз мисля, че това предложение, което е на господин Шиков
чак толкова не касае и няма да наруши интересите, тъй като по памет 18 дка е този имот,
така че тези 231 квадрата не биха нарушили политиката на община Казанлък по
стопанисването на „Колодрума“, това мога да кажа. Благодаря!“
Пламен Станимиров Караджов /Коалиция "БСП за България"/ в дуплика към
Петков каза: „Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петков, уважаеми
колеги общински съветници, господин Петков докладът е вкаран в комисията от
господин Шиков, въпросите, които имахме към самото решение, което се предлага и
какъв интерес обслужва, ги даде господин Шиков. В крайна сметка аз си зададох въпроса
и мисля, че трибуната на Общински съвет е точното място, където да чуят всички колеги
общински съветници, както и обществото, в крайна сметка какво мисли да прави
общинска администрация с един спортен имот. За предизборните обещания ставаше
въпрос естествено за кмета Стоянова, но поради липсата й в момента на сесия все пак се
обърнах към вас като представител на общинска администрация. Благодаря!“
Моника Божидарова Динева /Коалиция "БСП за България"/ с реплика към
Драгомир Петков каза: „Господин Петков, както казах вече, становището си аз съм го
изпратила за разглеждане в заседанието на общинския съвет. Искам да ви обърна
внимание на това, че съгласно изискванията на ЗУТ, когато има промени, които се правят
за един квартал, това може да се случи със Заповед на кмета, а не да се занимава
Общинския съвет с тоя въпрос! Неслучайно съм написала това в становището си,
очевидно никой от общинска администрация не го е прочел! Аз съм обсъдила с господин
Шиков и съм чула неговите аргументи, той е чул моите аргументи и разбира се всеки има
право на мнение, но това становище, което съм дала то касае и общинска администрация.
Отговор на въпроса защо инициативата трябва да дойде от общинския съветник, а не от
администрацията, няма поставен наличен отговор в момента! Прочетете ЗУТ, там пише
когато се касае за изменение на един квартал, може това изменение да се случи със
Заповед на кмета, тук даже не касае един квартал, ми касае само два съседни имота, така
че становището, което се постарах да напиша и да предам своевременно, смятам че
изобщо не е отразено от общинска администрация!“
Председателстващият обясни, че материала, който се коментира е внесен от общинският
съветник Цветан Шиков, а не от общинска администрация и ги попита какво общо има
кмета и зам.-кмета Петков, с въпросите си да се обръщат към вносителя на доклада, а не
към кмета. Покани Шиков за изказване.
Цветан Тенев Шиков /МК Алтернативата на гражданите/ каза: „Уважаеми господин
председател на Общинския съвет, уважаеми господин заместник-кмет, уважаеми колеги
не знам дали внимателно прочетохте решението, което аз предлагам да вземе общинския
съвет. Значи тука си започна с ремонта на Колодрума, с продажби, с не знам какво, не
знам защо. Аз съвсем просто съм го написал, че трябва да вземем решение в Общинския
съвет, ако го вземем разбира се положително, да възложим на госпожа Стоянова да даде
разрешение за разработване на ПУП. Така ли е госпожо Динева? Така е! Значи няма
никакво противоречие! Аз не съм член на изпълнителната власт, пази боже пък и кмет,
аз с моята скромна докладна да възлагам, да давам разрешение за разработване на ПУП.
Това е цялата работа! Какво толкова страшно има? Между другото трябва да ви кажа, че
действително тази сграда, въпреки че в ЗУТ има изключения за отстоянието, но то е не
повече от два метра. Ако евентуално тука не се вземе решение, аз не съм адвокат на
собственика и така нататък, но тази сграда сигурно ще се бутне, тъй като тя е публична
общинска собственост и не знам каква пък публична функция изпълнява през тези
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години. После тази сграда има строителни книжа, тоест не знам какви строителни книжа
има, но тя е търпима, тя няма Протокол 16 и разрешение за ползване. Не знам дали до
там трябва да се стига и освен това тия 231 квадратни метра какво ли чудо ще стане като
отхапят от тези 17 декара от спортния имот, но това си е ваше решение! Аз още веднъж
ви казвам всички тия изказвания, които направиха колегите от „БСП“ не се концентрират
върху предложението, което правя аз, минават в бъдеще време какво и що ще се случва.
Дай боже всички тука да сме живи и здрави, ще го доживеем, ще видим какво ще се случи
и трябва да ви кажа, че ще се случат положителни неща!“
Поради липса на други изказвания, председателстващият даде ход на гласуването по
точката.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, Общинският
съвет гласува поименно и със 'за' - 21, 'против' - 7 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Адриана Николова Тенева: Против
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Добрин Цветанов Драгнев: За
7. Иван Георгиев Гитев: За
8. Иван Христов Колев: Против
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мариета Петрова Пепелешкова : За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Моника Божидарова Динева: Против
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Пламен Костов Стайков : За
17. Пламен Станимиров Караджов: Против
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: Против
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: Против
25. Теодора Ганчева Иванова : Против
26. Цветан Тенев Шиков: За
27. Чавдар Костадинов Ангелов : За
28. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 298
1. Дава съгласие :
1.1. Кметът на Община Казанлък да разреши на заявителя „Нимекс“ ЕООД , ЕИК
123094839, да възложи за своя сметка изработването на проект за ИПУП - ПР за промяна
на имотна граница между УПИ VI - 4452 и УПИ V- 4450, кв. 428 (ПИ 35167.502.4556 и
ПИ 35167.502.4557) по плана за регулация на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, съгласно
Скицата -предложение, към настоящия доклад.

ТОЧКА 10 (Десета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_728/09.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на
общината в УПИ I-400 с обща площ 1 010 кв. м в кв. 35 по плана на с. Хаджидимитрово,
общ. Казанлък, за сумата от 1 100,00 лв. без ДДС.
Председателстващият каза, че комисиите нямат забележки по доклада и даде думата за
мнения и предложения. Не постъпиха заявки в системата и се премина към гласуване на
Точка № 10.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал.
2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за'
- 27, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : За
6. Добрин Цветанов Драгнев: За
7. Емил Ивелинов Недялков: За
8. Иван Георгиев Гитев: За
9. Илиана Петкова Жекова: За
10. Калин Петров Божков: За
11. Красимира Белчева Харизанова: За
12. Мариета Петрова Пепелешкова : За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Моника Божидарова Динева: За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Радиана Стефанова Стефанова: За
19. Ридван Байрям Иляз : За
20. Роман Алексеев Желев: За
21. Румяна Стоянова Друмева: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
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23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Теодора Ганчева Иванова : За
25. Цветан Тенев Шиков: За
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За
27. Юзеир Али Кенан: За
прие
РЕШЕНИЕ
№ 299
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбСКазанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС
№3876 от
08.10.2020 г.

Име,
фамилия
(фирма)
Боян Станев

Приход
(лв.)

Предназначение

Описание на имота

1 100,00

За ЖС

УПИ I-400 с площ 1
010 кв. м в кв. 35 на
с. Хаджидимитрово

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-400 (първи
за четиристотин) с обща площ 1 010 (хиляда и десет) кв. м в кв. 35 (тридесет и пети) по
ПУП на с. Хаджидимитрово, община Казанлък, одобрен със Заповед №12/ 1987 г., при
граници: изток – улица; юг - УПИ II-400; запад – УПИ XII-400 и северозапад – улица,
чрез продажба на общинската част 110/1010 (сто и десет към хиляда и десет) идеални
части от земята на съсобственика – Боян Станев за сумата от 1 100,00 (хиляда и сто) 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.

ТОЧКА 11 (Единадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_737/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно взимане на решение за сключване на извънсъдебна спогодба за
разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по
реда на чл. 21 ал. 4 от Закона за общинската собственост и сключване на нов договор.
Николай Златанов информира Общински съвет, че постоянните комисии подкрепят
материала и даде думата за изказвания. Нямаше желаещи за мнения и предложения и се
премина към поименно гласуване на доклада.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 от ЗОС и чл. 365 от ЗЗД Общински
съвет-Казанлък, Общинският съвет гласува поименно и със 'за' - 25, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 0, така:
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1. Адриана Николова Тенева: За
2. Анна Василева Кожухарова: За
3. Борислав Александров Асенов: За
4. Георги Иванов Пенчев : За
5. Добрин Цветанов Драгнев: За
6. Емил Ивелинов Недялков: За
7. Иван Георгиев Гитев: За
8. Илиана Петкова Жекова: За
9. Калин Петров Божков: За
10. Красимира Белчева Харизанова: За
11. Мариета Петрова Пепелешкова : За
12. Мария Цонева Цонева : За
13. Николай Златанов Димитров: За
14. Николай Митков Факиров: За
15. Пламен Костов Стайков : За
16. Пламен Станимиров Караджов: За
17. Радиана Стефанова Стефанова: За
18. Ридван Байрям Иляз : За
19. Роман Алексеев Желев: За
20. Румяна Стоянова Друмева: За
21. Станчо Георгиев Леков: За
22. Стефан Пенков Стефанов: За
23. Теодора Ганчева Иванова : За
24. Цветан Тенев Шиков: За
25. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 300

1. Дава съгласие за доброволно разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупкопродажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 (три пет едно шест седем точка
четири едно точка едно седем) с площ 3080 (три хиляди и осемдесет) кв. м, при граници
- ПИ с идентификатор: 35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; Категория
на земята при неполивни условия: трета за сумата от 4 250,00 (четири хиляди двеста и
петдесет) лева.
2. Одобрява текст за Спогодба между Община Казанлък и Йорданка Миткова, Тошка
Василева, Росица Пехливанова, Стефан Петков и Йорданка Джегарова.
3. Оправомощава кмета на община Казанлък, да подпише Спогодба за разваляне на
Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл.
21, ал. 4 от Закона за общинската собственост
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4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за покупко-продажба
на Поземлен имот с идентификатор 35167.41.17 (три пет едно шест седем точка четири
едно точка едно седем) с площ 3080 (три хиляди и осемдесет) кв. м, при граници - ПИ с
идентификатор: 35167.41.295; 35167.41.39; 35167.41.6 и 35167.41.16 по КККР на гр.
Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива; Категория
на земята при неполивни условия: трета за сумата от 4 280,00 (четири хиляди двеста и
осемдесет) лева, като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за
сметка на Община Казанлък.
ТОЧКА 12 (Дванадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_717/30.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 003,00 лв. без ДДС при
разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 210 кв. м.,
представляваща реална част от УПИ III-173, в кв. 1, с. Ясеново, общ. Казанлък.
Председателстващият каза, че материала е подкрепен от комисиите и даде думата за
мнения и предложения. Не постъпиха такива и се премина към гласуване на Точка № 12.

Поради технически проблем в системата, председателстващият даде почивка от 10
мин. от 11:20 ч. до 11:30 ч.
Проверката на кворума в 11:41 показа присъствие на 25 общински съветници от общо
37. Николай Златанов подложи материала на гласуване.
На основание чл. . 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с
чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ, Общинският съвет гласува поименно и
със 'за' - 25, 'против' - 1 и 'въздържали се' - 1, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : 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. Мариета Петрова Пепелешкова : За
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Моника Божидарова Динева: Против
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
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17. Пламен Костов Стайков : За
18. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : За
21. Роман Алексеев Желев: За
22. Станчо Георгиев Леков: За
23. Стефан Пенков Стефанов: За
24. Стоян Асенов Петров: За
25. Теодора Ганчева Иванова : За
26. Чавдар Костадинов Ангелов : За
27. Юзеир Али Кенан: За
прие

РЕШЕНИЕ
№ 301

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение №10/19.12.2019 г. на
ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:
АОС

Име, фамилия/
фирма

Приход
(лв)

Предназначение

Описание на имота

3875/2020г

Бонка
Кръстева

1 003,00

Жилищно
строителство

Реална част с площ
210 кв. м от УПИ III173 в кв. 1 в село
Ясеново.

2. Определя пазарна цена от 1 003,00 (хиляда и три) лева без ДДС, за прехвърляне
собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на
действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 210 (двеста и десет) кв.
м, при граници: север, изток, юг- имот 173, запад – улица, представляваща реална част
от урегулиран поземлен имот III-173 (трети за едно седем три) в кв. 1 (първи) в село
Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора по действащ ПУП, одобрен със Заповед
№1024/1993 година, с обща площ 1740 (хиляда седемстотин и четиридесет) кв. м, при
граници: североизток и запад – улици, изток – УПИ I-173, юг- УПИ II-174.
3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Бонка Кръстева,
ЕГНхххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1. Всички
данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на
заявителя – Бонка Кръстева.
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ТОЧКА 13 (Тринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_744/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Председателстващият информира съветниците, че комисиите подкрепят материала, като
има само един въздържал се. Даде думата за изказвания. Не постъпиха заявки в
електронната система и се премина към гласуване на доклада.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на
ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гласува
поименно и със 'за' - 26, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 3, така:
1. Адриана Николова Тенева: За
2. Аксения Бориславова Тилева: За
3. Анна Василева Кожухарова: За
4. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : 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. Мариета Петрова Пепелешкова : Въздържал се
13. Мария Цонева Цонева : За
14. Моника Божидарова Динева: За
15. Николай Златанов Димитров: За
16. Николай Митков Факиров: За
17. Пламен Костов Стайков : За
18. Пламен Станимиров Караджов: Въздържал се
19. Радиана Стефанова Стефанова: За
20. Ридван Байрям Иляз : 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 : Въздържал се
27. Цветан Тенев Шиков: За
28. Чавдар Костадинов Ангелов : За
29. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 302
Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на
нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат
от счетоводен отчет следните имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.866 по КККР на с. Овощник, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен № 3866, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
1332 (хиляда триста тридесет и два) кв. м, в собственост на наследниците на Андрей
Атанасов по силата на Нот. акт № 163, т. I, рег. № 1359, д.№ 217/1998 г.
2. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.352 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с
Поземлен имот с планоснимачен № 352 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от
279 (двеста седемдесет и девет) кв. м, в собственост на Радка Павлова по силата на Нот. акт
№ 31, т.III, д.№ 1065/1995 г.
3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.341 и № 35167.230.335 по КККР на
гр.Казанлък, идентични съответно с Поземлен имот с планоснимачен № 341 и № 335 по
Кадастралния план на ползвателите, целите с площ, съответно от 97 (деветдесет и седем)
кв. метра и 732 (седемстотин тридесет и два) кв. м, в собственост на наследниците на
Михаил Михайлов по силата на Нот. акт № 3, т.IV, д. № 1748/1994 г.

ТОЧКА 14 (Четиринадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_694/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение
относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни
планове за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на
трайно ползване "нива", с площ от 0.700 дка, местност "Хайдушка вада", землището на
гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Председателстващият каза, че постоянните комисии, разгледали материала, нямат
забележки, а юриста на ОбС е направил корекция в правното основание. Даде думата за
изказвания, като не постъпиха такива и се премина към гласуване на материала.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 във вр. с ал. 1 и чл.
124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет гласува и със 'за' - 29, 'против' - 0 и
'въздържали се' - 1, прие
РЕШЕНИЕ
№ 303
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 0.700 дка,
местност „Хайдушка вада“ в землище град Крън.
2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
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ТОЧКА 15 (Петнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_745/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект
за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за
застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за
Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
Николай Златанов даде думата за изказвания, като преди това съобщи, че комисиите
подкрепят материала и нямаше желаещи за изказвания.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във
връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, 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. Борислав Александров Асенов: За
5. Георги Иванов Пенчев : 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 Костов Стайков : За
19. Пламен Станимиров Караджов: За
20. Радиана Стефанова Стефанова: За
21. Ридван Байрям Иляз : За
22. Роман Алексеев Желев: За
23. Румяна Стоянова Друмева: За
24. Станчо Георгиев Леков: За
25. Стефан Пенков Стефанов: За
26. Стоян Асенов Петров: За
27. Теодора Ганчева Иванова : За
28. Цветан Тенев Шиков: За
29. Чавдар Костадинов Ангелов : За
30. Юзеир Али Кенан: За
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 304
1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, за
Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г., на ИД на АГКК.
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на Поземлен имот с
идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед
№ РД-18-398 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК от вид територия „Земеделска“ с НТП пасище,
във вид територия Урбанизирана и НТП „За спортен комплекс“, с цел успешно реализиране
на инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината.
4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от
датата на издаването му.

ТОЧКА 16 (Шестнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_748/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект
за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение
№272/29.10.2020 на Общински съвет - Казанлък.
Председателстващият каза, че комисиите са съгласни с проекта за решение и даде думата
за разискване. Нямаше заявки за изказване и се премина към гласуване на доклада.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, Общинският съвет гласува
и със 'за' - 29, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 305
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в текста от Решение №272 от
29.10.2020 г., взето с Протокол №14 на Общински съвет Казанлък след взимането му в
сила, като в диспозитива на решението текстът „38 кв. м.“ се заменя с текста „67.41
кв. м.“. Така крайният текст на решението, след отстраняването на грешката
придобива следният вид:
1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на участък с
приблизителна площ 67.41 кв. м. от ПИ 80532.16.320 – полски път, публична общинска
собственост за изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен
достъп от общински път IV клас /Казанлък – Черганово/ до ПИ с идентификатор
80532.16.8 – нива от 6.0 дка, собственост на Сребрин Петров , всички в землището на с.
Черганово, община Казанлък, съгласно Кадастралната карта и регистрите към нея за с.
Черганово.
2. Предварително съгласие важи за срок от 2 (две) години.
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ТОЧКА 17 (Седемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_757/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова
- Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно
предложение по Целева програма "Обществени трапезарии" към Фонд "Социална
закрила".
Председателстващият каза, че юриста на ОбС е съгласувал материала и даде думата за
мнения. Не постъпиха заявки и се премина към гласуване.
На основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги и чл. 21, ал. 1, т. 23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет
гласува и със 'за' - 30, 'против' - 0 и 'въздържали се' - 0, прие
РЕШЕНИЕ
№ 306
1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение пред Фонд
„Социална закрила“ за осигуряване на топъл обяд на 80 нуждаещи се лица, живеещи на
територията на общината.
2. Разкрива услугата „Обществена трапезария“ като местна дейност за целите на
кандидатстване и в изпълнение на условията по настоящата процедура.
3. За срока на предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ да се ползват
капацитета и материалната база на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък .

ТОЧКА 18 (Осемнадесета) ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС_758/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Драгомир
Петков - Председател на Комисията по номиниране на кандидатите за управители на
"Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно възлагане управлението на
"Казанлъшка Искра" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.
"Искра" № 2.
Председателстващият каза, че юриста на ОбС е съгласувал материала и даде думата за
изказвания. Не постъпиха заявки в електронната система и се премина към гласуване.
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, във връзка с чл. 48, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протокол от Комисията
по номинация, определена с Решение №266/29.10.2020 г. на Общински съвет-Казанлък
за провеждане на конкурса, Общинският съвет гласува и със 'за' - 20, 'против' - 4 и
'въздържали се' - 4, прие
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РЕШЕНИЕ
№ 307
1. Избира за управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Казанлък, ул. “Искра” №2 – Симеон Стоилков за срок от 3 (три) години.
2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението
на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр.Казанлък, считано от 21.12.2020 г. след:
2.1. Представяне на декларация от Симеон Стоилков, че не са налице пречки по чл. 20,
ал. 1, т. 9 – т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия.
2.2. Внесена парична гаранция, определена с Решение № 266/29.10.2020 г. на Общински
съвет – Казанлък.
3. Упълномощава Симеон Стоилков да отрази новите обстоятелства в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:52 часа.
За протокола от началото до края,

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
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