
 
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 05.11.2020 г. до 05.05.2021 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 05.11.2020 г. до 05.05.2021 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 
05.11.2020 г. до 05.05.2021 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 
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ОТЧЕТ 
за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода 
от 05.11.2020 г. до 05.05.2021 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 третото шестмесечие от мандата на 
Общински съвет Казанлък, 2019 - 2023 година.  
 
Работата на съвета през изминалите шест месеца беше белязана от 
развитието в страната, на втората вълна на пандемията свързана с  COVID-
19.  
Общински съвет Казанлък реагира своевременно на приетите промени  в 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, като със 
свое Решение № 310/21.12.2020 г. регламентира в пълнота възможността, 
при условията на пандемична ситуация в страната, да провежда заседания 
от разстояние, чрез видео конферентна връзка.  Задължителни условия при 
този вид заседания бяха, да се осигури пряко и виртуално участие на всеки 
съветник, както и едновременно приемане и предаване на звук и образ за 
всички участници. Техническата възможност за провеждане на тези сесии 
беше осигурена, чрез закупените електронни устройства /таблети/ за всеки 
съветник. 
За периода от м.11.2020 г. до м.05.2021г. проведохме 8 заседания, които се   
излъчваха директно на сайта на общински съвет. За съжаление, 
наблюдението ни показа, че тези сесии не събраха сериозна аудитория при 
живите излъчвания. В същото време, за журналистите нямаше пречка да 
наблюдават на живо случващото се и да излагат коментари в собствените 
си медии. За гражданите съществува възможността, да гледат архив на 
приключилите заседания в сайта YOU TUBE. 
 
През отчетния период продължи практиката, да се провеждат 
неприсъствени заседания на постоянните комисии. Както материалите за 
работа, така и становищата на отделните съветници се разменяха по 
електронен път. Този начин на работа не доведе до проблеми в 
комуникацията, нито между отделните съветници, нито между тях и 
общинските служители.   
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През изтеклата една година и половина проведохме 22 заседания, на които 
приехме 429 решения.  
 
За отчетния 6-месечен период, общинският съвет насрочи 8 заседания, на 
които приехме 139 решения.   
Гласуваните решения по доклади от кмета на общината са 129, по 
предложение от председателя на общинския съвет - 5. Три доклада с 
проект за решение е входирал  съветника Пламен Караджов, два Джамал 
Папарланов и един Цветан Шиков. Гинка Щерева - обществен посредник 
на община Казанлък,  Борис Кърчев - председател на Управителния съвет 
на Фондация "Чудомир" и двама от управителите на общинските 
търговски дружества - д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ 
"Поликлиника -Казанлък" ЕООД  и Петко Карагитлиев - управител на 
"Балканинвест" ЕООД също са предложили по един доклад с проект за 
решение. 
 
Традиционната статистика на шестмесечния отчет, е следната: 
Постоянните комисии /ПК/ проведоха 56 заседания, на които се 
произнесоха с 522 становища, както следва:   
1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт е провела 7 заседания и е обсъдила 90 въпроса; 
2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 7 заседания с 81 въпроса; 
3. ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред  - 7 
заседания с 69 въпроса; 
4. ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост  - 7 заседания 
с 40 въпроса; 
5. ПК по  култура, туризъм и вероизповедания - 7 заседания с 34 въпроса; 
6. ПК по образование, младежки дейности и спорт - 7 заседания с 40 
въпроса;        
7. ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда - 7 заседания с 94 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 - 7 заседания със 74 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 разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда;  
- ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт;  
-  ПК по икономика, бюджет и финанси 
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- 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 139 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 №26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Казанлък 
Изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните 
средства на територията на община Казанлък. 
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация. 
Общинска програма за Закрила на детето за 2021 г. 
Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г. 
Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, 
ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги. 
Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на Общински 
план за развитие на община Казанлък за периода 2014-2020 година. 
Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г. 
Общински план за младежта за 2021 г. на община Казанлък. 
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост 
на община Казанлък през 2021 г. 
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 2021 г.  
 
Втора група решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 
Приехме Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2021 
г. 
Приехме Годишна програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост на община Казанлък за 2021 г. 
Приехме решения за изменение и допълнение на Бюджета и 
Инвестиционната програма на община Казанлък за 2021 г.  
Изменихме Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост на община Казанлък за 2021 г. 



4 
 

Одобрихме бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 
година, Етап I. 
   
Трета група решения, свързани с приватизация и разпореждане с  
общинска собственост и земи от общинския поземлен фонд - общо 65 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. Дадохме съгласие за отдаване под наем на пасища, мери и 
ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на 
собственици или ползватели на животновъди обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ за стопанската 2021-2022 г.  
Приехме решение за отписване на несъбираеми общински вземания от 
наеми на нежилищни имоти и общински жилища за периода 01.01.2009 г. 
до 31.12.2016 г.  
 Учредихме за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ 
"Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите", имот - общинска 
собственост. 
 
Четвърта група решения, свързани с дейността на общинските търговски 
дружества. 
Изразихме съгласие за 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. 
Възложихме управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р 
Красимир Пейчев и на "Казанлъшка Искра" ЕООД на инж. Симеон 
Стоилков, съгласно новите разпоредби на Закона за публичните 
предприятия.. 
Възложихме на управителя на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД да 
предприеме действия за промяна наименованието на дружеството.  
Приехме решение за учредяване безвъзмездно право на ползване на 
общински обекти - частна общинска собственост в полза на "Казанлъшка 
Искра" ЕООД. 
Одобрихме Проект на договор за обществен превоз на пътници между 
община Казанлък и Общинско търговско дружество "Балканинвест" ЕООД 
в границите на прогнозната икономическа рамка за 2021 г. и в рамките на 
одобрената общинска транспортна схема, както и Проект на договор за 
отдаване под наем на 7 бр. транспортни средства -електрически автобуси и 
прилежащи вещи от община Казанлък на "Балканинвест" ЕООД, гр. 
Казанлък.  
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Изразихме съгласие за изпълнение на приватизационната процедура на 
"Балканинвест" ЕООД, съгласно наше Решение №210/30.07.2020 г.   
Приехме Годишния финансов отчет на Фондация "Чудомир" за 2020 г., 
Отчет за дейността на Фондацията за 2020 г. и Проект на Бюджет на 
Фондация "Чудомир" за 2021 г.    
Определихме представители в извънредни Общи събрания на акционерите 
на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора. 
Приехме и одобрихме извършените инвестиции в публични активи на 
територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 
11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договор с "ВиК" 
ЕООД  Стара Загора.   
Определихме представители в редовно неприсъствено заседание и 
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 - 40 броя.  
Одобрихме частични изменения на Общия устройствен план на община 
Казанлък.  
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.  
Изразихме съгласие за издаване на разрешително на фирма 
"СТАРЛАЙТС" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К - 
14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди. 
Определихме оценките на общинските земи, върху които е било учредено 
право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и 
заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.    
Утвърдихме промяна на маршрутни разписания на градските линии от 
общинската транспортна схема на гр. Казанлък, както и промяна на 
ценовата политика за издаване и продажба на абонаментни карти за 
ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък.  
Приехме решение относно ценова политика за издаване и продажба на 
билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на 
територията на гр. Казанлък.    
Приехме решение за именуване на улица между кв. 132а и масив 61 по 
плана на с. Енина, общ. Казанлък, с името "Генерал Драгомиров".  
Дадохме съгласие за изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък 
в памет на загиналите герои в Балканската, Междусъюзническата, Първата 
и Втората световни войни.   
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Шеста група решенията, свързани с културата, образованието, спорта и 
туризма.  
Приехме Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък 
за 2020 г.  
Одобрихме Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие 
на децата и учениците в община Казанлък. 
Приехме отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие 
на община Казанлък за 2020 г., към Стратегия за личностно развитие на 
децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. - 2020 г.    
Одобрихме дофинансиране през 2021 г. на утвърдени маломерни и слети 
паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г.  
Приехме Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община 
Казанлък за 2020 година. 
Утвърдихме Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 
2021година. 
Приехме Годишните отчетни доклади на народните читалища на 
територията на Община Казанлък за 2020 г.  
Приехме Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на 
Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020 г. 
Дадохме съгласие за разпределяне на финансовите средства от община 
Казанлък за подпомагане дейността на спортните клубове  за 2021 г. 

Седма група решения, свързани с решаването на социалните проблеми.  
Продължаващата епидемична обстановка в страната, наложи  приемане на 
някои специфични решения на Общинския съвет. 

Приехме решение за освобождаване от заплащане на такса битови 
отпадъци, за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, за периода от 
13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. на собственици на нежилищни имоти на 
територията на община Казанлък. 

С две отделни решения изразихме съгласие за освобождаване от наеми и 
такси на наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност 
за периодите на извънредната епидемична обстановка от 01.12.2020 г. до 
31.01.2021 г. и  от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. 

Изразихме  съгласие община Казанлък да кандидатства с проектно 
предложение по Целева програма "Обществени трапезарии" към Фонд 
"Социална закрила" за осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се лица 
живеещи на територията на общината. 
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Одобрихме създаване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа" 
като държавно делегирана дейност за 2021 г. 
Приехме решение за откриване на нова социална услуга в общността от 
резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община 
Казанлък. 

Осма група решения,  за изразяване на съгласие за участие на общината, 
в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране.  
Одобрихме предложение за 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 година".   
Приехме решение за кандидатстване на община Казанлък за безвъзмездна 
помощ за финансиране по направление "Проекти за подобряване 
качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за 
питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на 
водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на 
водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 
жители", пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на 
околната среда (ПУДООС) към МОСВ. 
Изразихме 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, общ. Казанлък.  
Приехме решение община Казанлък да подаде 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 Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.   

Одобрихме Споразумение за партньорство между Агенция за социално 
подпомагане и Община Казанлък във връзка с изпълнение на проект 
"Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01.  
Дадохме съгласие община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ по процедура BG05M90P001-6.002 "Патронажна грижа 
+" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020. 
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Възложихме изпълнението на услугата „Патронажна грижа“, като услуга 
от общ икономически интерес, чрез Домашен социален патронаж, гр. 
Казанлък в рамките на проект BG05M9OP001-6.002-0025 "Патронажна 
грижа+ в община Казанлък", финансиран по ОП "Развитие на човешките 
ресурси“.   
Одобрихме проектиране и изграждане на допълнителен корпус на ППМГ 
"Никола Обрешков" гр. Казанлък по проект "Изграждане на допълнителен 
корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък", финансиран от 
Министерството на образованието и науката.   

На фона на приетите 139 решения от Общински съвет Казанлък, през 
отчетния 6 месечен период, бяха оспорени 3 от тях.  

По жалби на Областния управител отменихме Решение №244/24.09.2020 г.  
и приехме повторно Решение №304/26.11.2020 г., като приехме 
изложените аргументи. 

Приключи адм. дело №292/2020 г. на АС Стара Загора, за отмяна като 
незаконосъобразни на разпоредби от 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., административния съд отмени чл. 18, ал. 9, 
изречение първо и §27, ал. 2, изречение второ от ПЗР на наредбата. 
Решението беше потвърдено от ВАС и влезе в законна сила на 27.04.2021 
год. 

Уважаеми колеги и съграждани, 
 
През първата година и половина 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, положи сериозни усилия да реагира 
адекватно на поставените предизвикателства, съобразно финансовите си 
възможности. На карта бяха поставени, както физическото оцеляването на 
жителите на общината, така и финансовата стабилност на търговците и на 
самата община Казанлък, като административно – териториална единица.  
С решенията си продължихме да подкрепяме лечебните ни заведения и 
работещия на първа линия здравен персонал. Въведохме някои 
антикризисни мерки в подкрепа на бизнеса и гражданите. Едновременно с 
това успяхме да запазим финансовата стабилност на общината. 
 
Николай Златанов /п/ 
Председател на Общински съвет Казанлък 


