
 
Доклад 
 
по чл.64, ал.1, във връзка с чл.8, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация  
 
 
от Николай Златанов – Председател на ОбС  
 
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите 
комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.  
 
 
Уважаеми Общински съветници, 
 
Мотиви: В изпълнение изискванията на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, както и на чл.8, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация, председателя на общинския съвет е длъжен да внася на всяко шестмесечие, 
отчет за дейността на съвета. Предвид на това и като прилагам Отчет за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г. Ви 
моля да подкрепите следния,  
 
Проект за решение: 
 
Общински съвет Казанлък, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.64, ал.1,  във връзка с 
чл.8, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  
  
 

Реши: 
 
Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 
05.05.2020 г. до 05.11.2020 г. 
 
 
 
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: Кмета на общината и Общински съвет Казанлък. 
Докладчик на заседание на Общински съвет: Николай Златанов - Председател на ОбС. 
 
 
С уважение, 
 
Николай Златанов 
Председател на Общински съвет Казанлък 



ОТЧЕТ 
за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода 
от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г. 
 
 
Уважаеми общински съветници,  
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,  
Уважаеми граждани на община Казанлък, 
 

В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, внасям за 
разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет /ОбС/ и 
неговите постоянни комисии, за второто шестмесечие от мандата на 
Общински съвет Казанлък, 2019 - 2023 година.  
 
Работата на съвета през изминалите шест месеца беше белязана от 
развитието в страната, на пандемията свързана с  Covid-19. От края на 
първата епидемична вълна през м.05.2020г.  до м.11.2020 г. в условията на 
втората вълна, проведохме 6 присъствени заседания. Притиснати от 
необходимостта да спазваме въведените епидемични мерки и 
ограничението в броя на лицата, които могат да присъстват в закрити 
помещения, общинските съветници възприеха идеята, заседанията да бъдат 
провеждани при закрити врата- без присъствието на граждани, журналисти 
и гости. С цел осигуряване на публичност на заседанията на общинския 
съвет, освен публикуваните до този момент дневен ред и приети решения, 
започвахме да публикуваме пълния текст на протоколите с проведените в 
залата разисквания. 
 
Съобразявайки се с продължаващата епидемична обстановка, за първи път 
в историята на съвременното местно самоуправление, общинския съвет 
прие текстове позволяващи провеждането на неприсъствено заседание, 
което да се осъществи, чрез видео-конферентна връзка. Тази възможност 
беше регламентирана в гласувания на 28.05.2020 г., нов Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет. През следващите няколко 
месеца и предвид измененията в ЗМСМА, идеята за неприсъствени 
заседания беше успешно доразвита, като допълнихме разпоредбите в 
правилника, осигурихме  необходимите технически средства и през м.11 и 
м.12.2020 г. проведохме успешно, първите онлайн заседания на съвета. 
 
През разглеждания период, работата на общинските съветници, 
постоянните комисии и контакта с докладчиците от общинска 
администрация, коренно се промени. Като добра практика се наложиха 
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неприсъствени заседания на постоянните комисии, където съветниците 
получаваха разпределените им материали на електронните си пощи и 
изпращаха становищата и въпросите си, по същия начин. Този начин на 
работа не доведе до проблеми в комуникацията, нито между отделните 
съветници, нито между тях и общинските служители. 
 
През изтеклата една година проведохме 14 заседания, на които приехме 
307 решения.  
 
За отчетния 6-месечен период, общинският съвет насрочи 6 заседания, на 
които приехме 128 решения.   
Гласуваните решения по доклади от кмета на общината са 112, по 
предложение от председателя на общинския съвет - 5. По един доклад с 
проект за решение са предложили общинските съветници - Аксения 
Тилева, Пламен Караджов и Станчо Леков. Управителите на 5-те 
общински търговски дружества също са входирали предложения в 
Общинския съвет, както и Борис Кърчев, като председател на Фондация 
"Чудомир".  

Прави впечатление, значителния брой на  Временните комисии, избрани 
да разгледат и предложат решение по отделни, обществено значими 
въпроси: 
- За приемане на нов Правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация.  

- За проверка на финансовата дейност на общинските търговски дружества,  
- За изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за 
детски градини и ясли, дължими от родители, които получават социални 
помощи и/или месечни помощи за деца, в периода на действие на 
епидемичната обстановка със срок на действие до 01.09.2020 г.  

Традиционната статистика на шестмесечния отчет, е следната: 
Постоянните комисии /ПК/ проведоха 45 заседания, на които се 
произнесоха с 394 становища, както следва:   
1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт е провела 6 заседания и е обсъдила 63 въпроса; 
2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 5 заседания със 84 въпроса; 
3. ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред  - 5 
заседания с 49 въпроса; 
4. ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост  - 5 заседания 
с 18 въпроса; 
5. ПК по  култура, туризъм и вероизповедания - 6 заседания с 18 въпроса; 
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6. ПК по образование, младежки дейности и спорт - 7 заседания с 30 
въпроса;        
7. ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда - 5 заседания с 75 въпроса; 
8. ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за 
упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната 
изпълнителна власт - 6 заседания с 57 въпроса. 
 
Както обикновено, предмета на дейност на Постоянните комисии, 
определя тяхната натовареност, като от изнесените по-горе данни се 
установява, че най-интензивно са работили:  
- ПК по икономика, бюджет и финанси;  
- ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда  
- ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт; 
- ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за 
упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната 
изпълнителна власт.  
 
Приетите от Общинския съвет 128 решения, могат да бъдат да 
групирани по следния начин: 
 
Първа група решения, които въвеждат в действие програми, правилници 
и наредби на общинския съвет. Това са местните нормативни документи, в 
които най-пряко е отразена законодателната същност на общинския съвет, 
като орган на местното самоуправление. Най-съществени са: 
  - Изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на община 
Казанлък.  
  - Изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за 
отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община 
Казанлък. 
  -Приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен 
план на община Казанлък и предложения за изменение на същия план.  
  - Приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на 
междублоковите пространства.  
 
Втора група решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 
Приехме решения за изменение и допълнение на Бюджета и 
Инвестиционната програма на община Казанлък за 2020 г.  
Изменихме Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост на община Казанлък за 2020 г. 

3 
 



Дадохме съгласие Община Казанлък да сключи договор за кредит с "Фонд 
на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел реализация на 
проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 
2014-2020 г.", по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на 
туристически атракции",  приоритетна ос 6 "Регионален туризъм“. 
Приехме Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към 
31.12.2019 г. и на сметките за средства от Европейския съюз. 
Приехме Годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на 
лицата по чл.8а от Закона за Общинския дълг за 2019 година. 
Одобрихме Бюджетна прогноза за местни дейности на община Казанлък за 
периода 2021-2023 г., етап II. 
Определихме състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор.    
 
Трета група решения, свързани с приватизация и разпореждане с  
общинска собственост и земи от общинския поземлен фонд - общо 70 броя.   
В тази група са решенията, свързани с откриване на процедури за 
приватизация, провеждане на търгове за отдаване под наем и продажби на 
недвижими имоти, ликвидиране на съсобственост. С решения 
предоставихме земи от Общинския поземлен фонд,  при наличие на 
нотариален акт.  
 
Четвърта група решения, свързани с дейността на общинските търговски 
дружества. 
 - С наше решение открихме процедура за приватизация на обособени 
части от имуществото на "Балканинвест" ЕООД.  
- Приехме решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, 
собственост на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък.  
- Взехме решение за провеждане на конкурс за избор на регистриран 
одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на "МБАЛ - Д-р 
Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.  
- Приехме Годишните финансови отчети за 2019 г. на  МБАЛ "Д-р Хр. 
Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък, "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД, 
"Казанлъшка Искра" ЕООД, "Балканинвест" ЕООД и "Индустриална зона - 
Казанлък" ЕООД,  
- Приехме 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.    
- Открихме процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ 
"Поликлиника - Казанлък" ЕООД.    
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- Открихме процедура по провеждане на конкурс за управител на 
"Казанлъшка Искра" ЕООД.    
- С наше решение възложихме управлението на "Балканинвест" ЕООД.  
- Определихме представител в Извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" 
ЕООД - Стара Загора.    
 
 Пета група решения, свързани с устройството на територията, 
инфраструктурата, строителството и транспорта - 27 броя.  
Одобрихме изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура - "Велосипедна алея от гр. Крън 
до гр. Шипка".    
С наши решения, одобрихме искания за подробни устройствени планове, 
планове за регулация и застрояване, парцеларни планове за елементите на 
техническата инфраструктура в гр. Казанлък и другите населени места, на 
територията на община Казанлък.  
Одобрихме ремонт за преасфалтиране на четвъртокласна пътна мрежа през 
2020 г. по утвърден списък, на стойност 300 000 лева.  
Утвърдихме промяна на маршрутни разписания на градските автобусни 
линии №1 и №8 от общинска транспортна схема на гр. Казанлък. 
 
Шеста група решенията, свързани с културата, образованието, спорта и 
туризма.  
Утвърдихме маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 
2020/2021 г. 
Определихме средищни училища в община Казанлък за учебната 
2020/2021 г. 
Определихме общински училища като ползватели на училищни автобуси, 
за учебната 2020/2021 година. 
Дадохме съгласие изложбената зала в Културно-информационен център 
находяща се на ул. "Искра" 4 да носи името „Иван Милев“.   
Приехме Годишните отчетни доклади на народните читалища на 
територията на Община Казанлък за 2019 г. 
 
Седма група решения, свързани с решаването на социалните проблеми.  
Дадохме съгласие за разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка“, за 
услугата "Детска млечна кухня", за раздаване на храна на деца до 3 години 
в с. Хаджидимитрово.   
С наше решение променихме мястото на предоставяне на социална услуга 
"Защитено жилище за лица с умствена изостаналост", делегирана от 
държавна дейност, от с. Овощник в с. Дунавци.  
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Осма група решения,  за изразяване на съгласие за участие на общината, 
в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране.  
- Приехме решение за подготовка на проект за техническа помощ и 
предоставяне на безвъзмездни средства на община Казанлък, за подготовка 
на Интегриран проект и кандидатстване по програма „LIFE“, под програма 
„Действия за климата“, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в 
предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните 
ивици и наводненията“.    
 

На фона на приетите 128 решения от Общински съвет Казанлък, през 
отчетния 6 месечен период,  отменихме сами 1-едно наше Решение 
№244/24.09.2020 г., поради оспорване от страна на Областен управител на 
Област Стара Загора, като приехме изложените аргументи. 

През разглеждания период, по съдебен ред бяха обжалвани две наши 
решения, с които бяха оспорени текстове на Наредба №26 на ОбС и 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация:  
  - Адм. дело №292/2020 г. образувано по жалба на Ангелина Караиванова 
от гр. Казанлък за отмяна като незаконосъобразни разпоредби в Наредба 
№26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Казанлък. 
С Решение № 301/06.08.2020 г., Административен съд - Стара Загора 
отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.18, ал.9, изречение 
първо и §27, ал. 2, изречение второ от ПЗР на Наредба №26 на ОбС. 
 - Адм. дело №372/2020 г. образувано по жалба на Диана Кирилова от гр. 
Казанлък срещу разпоредбата на чл.45 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Казанлък, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация.  
С Определение №270/30.07.2020 г. Административен съд - Стара Загора 
остави без разглеждане жалбата на Диана Кирилова и по същество 
претенцията не беше уважена. 
  
Уважаеми колеги и съграждани, 
 
През първата година на Мандат 2019-2023 г., Общински съвет Казанлък 
работи в изцяло нова обстановка, обусловена от наличието на вируса – 
Covid-19. В тази ситуация, общинския съвет, заедно с ръководството на 
Община Казанлък успя да реагира адекватно на поставените 
предизвикателства и да предприеме редица действия, които се случваха за 
първи път в общината ни. 
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Още на 15.04.2020 г. приехме наше Решение №145 с което подкрепихме 
предложените от администрацията антикризисни меки, за подкрепа на 
бизнеса и гражданите и за преодоляване на последиците от обявеното 
извънредно положение в страната. Със същото отделихме средства за 
закупуване на аспиратор за нуждите на МБАЛ „Д.р Христо Стамболски“ и 
определихме допълнително възнаграждение от 1000 лв. месечно за 
лекарите и здравния персонал на „първа линия“. Освободихме от наемни 
вноски и тротоарни такси наемателите на общински обекти- ресторанти, 
питейни заведения, и др., които не можеха да осъществяват дейност. 
Дотирахме с 20645 лв. обществения транспорт. Предвидихме средства за 
дезинфекция на обществените места.  Допуснахме преизчисление на 
патентния данък и таксите за водоползване на минерална вода. 
Увеличихме с 30000 лв. предвидените парични средства за подпомагане на 
социално слаби лица. 
За първи път се наложи да работим неприсъствено, като осигурихме 
необходимите технически средства и своевременно разработихме 
нормативни текстове, които да позволят да работим в такива условия.  
За първи път, с Решение №235/24.09.2020г. приехме нарочна Програма на 
Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства. С 
нея се дава възможност на собствениците на многофамилни жилищни 
сгради в гр. Казанлък, сами да определят начина на благоустрояване на 
междублоковите пространства. 
 
 
Николай Златанов 
Председател на Общински съвет Казанлък 
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