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ОТЧЕТ 

За дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за 
периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 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 и временни комисии, за първо шестмесечие от мандата 
на Общински съвет Казанлък, 2019 - 2023 година.  
 
Конституиране на Общински съвет Казанлък, Мандат 2019 - 2023 г. 

Общински съвет Казанлък, Мандат 2019-2023 г. е конституиран след 
провеждане на първото заседание, свикано от Областния управител на 
област Стара Загора - г-жа Гергана Микова, състояло се на 05.11.2019 г. 
На събранието съветниците положиха клетва и избраха за Председател на 
Общински съвет Казанлък - Николай Златанов.  
 
В Общинския съвет се създадоха 4 групи на общинските съветници: 

 • „ГЕРБ“,  
•„ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,  
•„АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“,  
•„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. 
Единствения общински съветник, който не членува в група е представител 
на „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 
 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Казанлък, беше сформиран Председателски съвет, в състав: 

1. Николай Златанов  – председател   
2. Илиана Жекова  - ръководител група 
3. Пламен Караджов - ръководител група 
4. Янко Запрянов - ръководител група 
5. Станчо Леков - ръководител група 
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Конституиране на Постоянните комисии /ПК/ на Общински съвет 
Казанлък 

След проведени консултации между Групите общински съветници се 
оформи мнение, съществуващите в предходния мандат 11 броя ПК 
състоящи се от 7 члена, да бъдат намалени до 8 броя ПК с 9 члена във 
всяка една. По този начин на всеки общински съветник се осигури участие 
в 2 комисии. 

На проведено заседание на 28.11.2019 г., общинският съвет гласува 
създаването на 8 Постоянни комисии, с предмет на дейност, обхващащ 
всички сфери на обществения живот. Съществена част от дейността на 
общинския съвет се осъществява в комисиите, където подробно се 
обсъждат предложените проекти за решения. Заседанията са открити, като 
датите за провеждане и дневния ред се публикуват предварително на сайта 
на ОбС. По този начин се осигурява възможност за присъствие на 
представители на общинска администрация,  управители на общински 
търговски дружества, представители на медии, граждани и гости 

✓1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, 
строителството и транспорт: 
Председател:  Цветан Шиков  
Зам.-председател: Моника Динева 
Членове:   
1. Аксения Тилева 
2. Анна Кожухарова 
3. Ридван Иляз 
4. Юзеир Кенан 
5. Добрин Драгнев 
6. Емил Недялков 
7. Стоян Петров 
 
✓2. Комисия по икономика, бюджет и финанси: 
Председател:  Пламен Стайков 
Зам.-председател: Мария Цонева  
Членове:  
1. Галин Иванов 
2. Стефан Стефанов 
3. Стоян Петров 
4. Добрин Драгнев 
5. Джамал Папарланов 
6. Юзеир Кенан 
7. Пламен Караджов 
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✓3. Комисия по селско и горско стопанство, обществен и екологичен 
ред: 
Председател:  Ридван Иляз  
Зам.-председател: Стефан Стефанов 
Членове:  
1. Роман Желев 
2. Николай Факиров 
3. Янко Запрянов 
4. Мариета Пепелешкова 
5. Станчо Леков 
6. Пламен Караджов 
7. Денислав Сербезов 
 
✓4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост: 
Председател:  Илиана Жекова 
Зам.-председател:  Иван Колев 
Членове:  
1. Белчо Белчев 
2. Радиана Стефанова  
3. Пламен Стайков 
4. Калин Божков 
5. Борислав Асенов 
6. Георги Пенчев 
7. Румяна Друмева 
  
✓5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания: 
Председател:  Анна Кожухарова 
Зам.-председател: Чавдар Ангелов 
Членове:  
1. Мария Цонева  
2. Николай Факиров 
3. Владимир Чучумишев 
4. Красимира Харизанова  
5. Теодора Иванова 
6. Адриана Тенева 
7. Деко Григоров 
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✓6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт:   
Председател: Теодора Иванова 
Зам.-председател: Владимир Чучумишев 
Членове:  
1. Аксения Тилева 
2. Иван Гитев 
3. Красимира Харизанова  
4. Джамал Папарланов 
5. Радиана Стефанова 
6. Иван Колев 
7. Деко Григоров 
 
  ✓7. Комисия по разпореждане с общинската собственост, европейски 
проекти и бизнессреда: 
Председател: Галин Иванов   
Зам.-председател:  Янко Запрянов 
Членове:  
1. Емил Недялков 
2. Белчо Белчев 
3. Цветан Шиков 
4. Борислав Асенов 
5. Станчо Леков 
6. Румяна Друмева 
7. Адриана Тенева 
 
✓8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и 
обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени 
от органите на местната изпълнителна власт: 
Председател:  Денислав Сербезов 
Зам.-председател: Роман Желев 
Членове:  
1. Мариета Пепелешкова 
2. Моника Динева 
3. Илиана Жекова 
4. Иван Гитев 
5. Георги Пенчев 
6. Чавдар Ангелов 
7. Калин Божков 
  
Работа в условията на извънредно положение в страната и приемане 
на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
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При обсъждане на въпроса за Правилника за организацията и дейността на 
ОбС се наложи мнението, че следва да се изготви нов Правилник, т.к. 
досега действащия, датира от 2003 год., изменян е многократно и е остарял 
морално. 

За целта с Решение № 3 от 28.11.2019 г. беше създадена Временна 
комисия, която да обсъди и предложи проект за Правилник. 

Междувременно в началото на м.Март 2020 г. в страната беше обявено 
извънредно положение, свързано с разпространението на вируса Covid 19. 

Общински съвет Казанлък, за първи път от своето съществуване се наложи 
да работи в условията на епидемична обстановка и свързаните с това 
ограничения за събиране. 

Заседания на съвета през месеците Март, Април, Май и Юни бяха 
проведени при закрити врата , без присъствието на граждани, журналисти 
и гости. Следва да се отбележи почти 100% участие на общинските 
съветници, които не се поколебаха, да изпълняват своите основни 
задължения и не допуснаха непровеждане или отлагане на сесия. 

При такива условия, на проведеното на 28.05.2020 г. заседание на ОбС 
беше приет новия Правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

За първи път, при наличието на форс мажорни обстоятелства, се предвиди 
провеждането на неприсъствени заседания, чрез видео конферентна 
връзка, както за Постоянните комисии и Председателския съвет, така и за 
сесията на Общинския съвет.  

Избор на Заместник – председатели на Общински съвет 

Наличието на извънредна епидемична обстановка, наложи избора на поне 
един Заместник-председател, по правилата на стария Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет. По предложение на 
председателя, с Решение от 23.03.2020 г. беше избрана Радиана 
Стефанова- съветник от групата на „Герб“. 

При действието на новия Правилник от 28.05.2020 г., предложенията за 
Заместник-председатели се входират от всяка от групите на общинските 
съветници. На проведеното на 25.06.2020 г. заседание на ОбС, беше 
входирано предложение единствено от групата на „ДПС“, в резултат на 
което беше избран Ридван Иляз. 
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Временни комисии 
 
В отчетния период, създадохме и работиха три Временни комисии: 
 - За изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация; 
 - За подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък 
(Мандат 2020 - 2024 г.); 
 - За проверка на финансовата дейност на общинските търговски 
дружества. 
 

За 6-месечния период, Общинския съвет проведе 8 заседания, на които 
приехме 160 решения. 

Решенията по доклади входирани от кмета на общината са 142, по 
предложение от председателя на Общинския съвет - 13, от обществения 
посредник - 1, по предложение на д-р Кети Маналова - Владкова - 
управител на  „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и от д-р Петър 
Лучев - управител на ДКЦ "Поликлиника Казанлък" ЕООД- по 1.             
 
 
Постоянните комисии /ПК/ проведоха 51 заседания и се произнесоха по 
474 материала, както следва:  

1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт е провела 5 заседания, на които е обсъдила 85 въпроса; 
2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 6 заседания с 81 разгледани 
материала; 
3. ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред - 5 
заседания с 54 обсъдени въпроса;  
4. ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост - 5 заседания 
с разгледани 41 материала; 
5. ПК по култура, туризъм и вероизповедания - 6 заседания с 19 обсъдени 
материала; 
6. ПК по образование, младежки дейности и спорт - 5 заседания с обсъдени 
47 въпроса; 
7. ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнессреда - 7 заседания с 99 разгледани материала; 
8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред 
и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на 
местната изпълнителна власт - 12 заседания с 48 обсъдени материала. 
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Постоянните комисии работиха изключително отговорно, като предмета 
им на дейност и различната проблематика, определиха тяхната 
натовареност. От изнесените по-горе данни се вижда, че най-интензивно 
са работили  ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски 
проекти и бизнессреда, ПК по устройство на територията, 
инфраструктура, строителство и транспорт, ПК по икономика, бюджет и 
финанси. 

От приетите от Общинския съвет 160 решения, могат да бъдат 
маркирани някои от тях:  
 
- Нова Наредба № 10 за условията и реда за използване на спортните 
обекти, собственост на община Казанлък.  
- Нова Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни 
финансови помощи на граждани на община Казанлък.  
- Нова Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на 
община Казанлък. 
- Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на 
Община Казанлък за периода 2019 - 2023 г.   
- Изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини 
на територията на община Казанлък. 
- Изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на 
граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. 
- Изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
- Изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Казанлък. 
- Изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за 
финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община 
Казанлък.  
- План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа 
или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване за 2020 г. 
- Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.  
- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост на община Казанлък за 2020 г. 
- Приехме Годишните финансови отчети за 2019 г. и Бизнес-плановете за 
2020 г. на 5-те търговски дружества на територията на община Казанлък. 

- Удължихме срока на Договора за възлагане управлението на МБАЛ "Д-р 
Христо Стамболски" ЕООД  гр. Казанлък до 12.05.2022 г. 



8 
 

-Приехме предложения за дейността на народните читалища в Община 
Казанлък през 2020 година и утвърдихме Годишната програма за развитие 
на читалищната дейност за 2020 година. 
-Приехме Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 
2020 г. 
-Подписахме Споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и гр. 
Загатала - Азербайджан. 
Приехме Отчет за работата на Обществения посредник на община 
Казанлък за 2020 г. 
-Приехме Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и 
приехме такава за 2020 г.    
-Приехме Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община 
Казанлък за 2019 г.     
- Приехме мерки за подпомагане на млади семейства в община Казанлък и 
стимулиране на отговорно родителство. Комисия изготви Процедура за 
реда и условията за отпускане на финансова помощ под формата на ваучер 
за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, 
необходими за първата година на новородено дете на територията на 
община Казанлък 
- Приехме План за защита при бедствия на община Казанлък.  
- Одобрихме Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по 
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на 
територията на община Казанлък с период на действие 2010 – 2020 г. и 
Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали в 
Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух.  
- Съгласувахме участие в различни проекти с национално и европейско 
финансиране: Проект "Красива България" – 2020 г. с проектно 
предложение за преустройство и реконструкция на сградата на ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий", с. Розово, общ. Казанлък в Детска академия за развитие 
на таланти; Оперативна програма „Региони в растеж“ с проектно 
предложение "Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2" на 
обща стойност до 1 606 994,05 лв., от които до 1 047 925, 93 лв. са 
безвъзмездна финансова помощ; Проект "Изграждане на социални 
жилища" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; Проект 
„Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община 
Казанлък“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност" с максималната стойност  до 1 173 498 лева.  
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На фона на приетите 160 решения на Общинския съвет, през отчетния 6 
месечен период, бяха атакувани 2 броя Наредби на ОбС: 
  
- Адм. дело № 93/2020 г. образувано по протест на Маргарита Димитрова - 
прокурор при Окръжна прокуратура, против Наредба № 14 за пожарната 
охрана на територията на община Казанлък. 
С Решение № 194/18.06.2020 г. на Административен съд  Стара Загора, 
наредбата беше обявена за нищожна, т.к. общинския съвет не е бил 
овластен от законова разпоредба, да приема такава наредба. 
 
 - Адм. дело № 138/2020 г. образувано по жалба на Фондация "Гринберг", 
гр. Пловдив за отмяна, като незаконосъобразни на определени текстове от 
Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 
средства на територията на община Казанлък. 
С Решение № 192/16.06.2020 г. Административен съд Стара Загора  отмени 
атакуваните разпоредби. 
 
 
Уважаеми колеги и съграждани, 
 
В Общински съвет Казанлък,  Мандат 2019-2023 година, 1/3 от  общия 
брой на съветниците са избрани за първи път. 
За първи път в своята история, съвета работи в условията на извънредна 
епидемична обстановка. 
Въпреки това и видно от настоящия отчет, общинските съветници успяха 
да разгледат своевременно всички входирани материали, да проведат 
необходимите заседания на Постоянните комисии и да участват в 8-те 
сесии на общинския съвет. Постигнатите резултати са добър атестат за 
свършената и предстоящата работа на съветниците от Мандат 2019-2023 г. 
 
 
 
 
Николай Златанов 
Председател на Общински съвет Казанлък 
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