
ДО 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
 
 

Д О К Л А Д 
 

по  чл. 64 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 

 
 

 
ОТНОСНО: учредяване за срок от пет години безвъзмездно право на ползване на СНЦ 'Съюз 
на военноинвалидите и военнопострадалите' имот - общинска собственост, стая №5 в бл. II-
северно крило, 2-ри етаж, находящ се в УПИ I кв. 146 по плана на гр. Казанлък, с обща площ от 
14,85 кв. м, както и одобряване на приложения проект на договор. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад общинския съвет да се произнесе на следващото заседание на 
ОбС,  
 
Мотиви: В община Казанлък е постъпило Искане с вх. №26-43-1/21.12.2020 г. от Дарина 
Загарова в качеството и на председател на дружество “Военноинвалид” – гр. Казанлък, което е 
подразделение на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” за безвъзмездно 
предоставяне на помещение общинска собственост, за нуждите на организацията. 
С Решение №533/21.03.2013 г. Общински съвет – Казанлък учредява за срок от пет години 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” 
имот – общинска собственост, стая №5 в бл. №ІІ – северно крило – ІІ етаж, находящ се в УПИ – 
І (едно) в кв. 146 (сто четиридесет и шест) по план на гр. Казанлък, ул. “Никола Петков” №37А, 
с обща площ от 14,85 кв. м, за който е съставен АЧОС №572/13.01.2003 г. 
Необходимо е вземането на решение от Общински съвет – Казанлък, тъй като сключения 
договор за безвъзмездно право на ползване е изтекъл. Към този момент имота - общинска 
собственост се ползва и задоволява потребностите на организацията.  
Съгласно чл.39, ал.4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска 
собственост, може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две 
трети от общия брой на съветниците. 
Във връзка с гореизложеното, предлагам следния   

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, 
    
 
РЕШИ: 
 
1. Учредява за срок от пет години безвъзмездно право на ползване на СНЦ “Съюз на 
военноинвалидите и военнопострадалите” имот – общинска собственост, стая №5 в бл. №ІІ – 
северно крило – ІІ етаж, находящ се в УПИ – І (едно) в кв. 146 (сто четиридесет и шест) по план 



на гр. Казанлък, ул. “Никола Петков” №37А, с обща площ от 14,85 кв. м, за който е съставен 
АЧОС №572/13.01.2003 г. 
2. Одобрява приложения проект на договор. 
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по 
предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. 
Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, за срока на 
договора, са за сметка на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” 
 
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 се изпрати на Районна Прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на 
Обществения надзор на законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане от Общински съвет - Казанлък по 
чл.45, ал.5 изр. т.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Дарина Загарова в качеството и на 
представител на СНЦ “Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”  
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Даниела Колева – н-к отдел „ИУС“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
 
Предоставям доклада и в електронен вид. 
 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
Съгласували: 
Здравко Балевски – Началник отдел ПНОЧРОП 
Даниела Колева – Началник отдел „ИУС“ 
 
Драгомир Петков – Зам.- кмет ФИС 
 
 
Изготвил:  
Тошка Тенева  - старши експерт ОС 
 

 


