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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 

 
 

ДОКЛАД 
от ГАЛИНА СТОЯНОВА –  Кмет на  Община Казанлък 

по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
Казанлък 

 
   

ОТНОСНО: Именуване на улица с името ,,Радослав Петков“, представляваща част от 
ул. „8-ми януари“ по плана на с. Енина, южно от квартали 119, 120, 121 и 122, съответно 
на запад ул. „Петко Манолов“ до ул. „Люляк“. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 

 
МОТИВИ:   
В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №10-06-11 от 03.06.2021 г. от 
Димитрина Дончева – кмет на с. Енина с предложение за именуване на улица на 
автомобилния пилот Радослав Петков. 
С Доклад №069 от 03.06.2021 г. от Димитрина Дончева – кмет на с. Енина е направено 
предложение за именуване на улица южно от квартали 119, 120, 121 и 122, явяваща се 
част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3093, общинска публична 
собственост, вид територия Урбанизирана, НТП, за второстепенна улица по одобрената 
кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, съгласно Заповед №РД-18-
97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. В доклада е посочено, че на 
територията на с. Енина съществува улица, която е известна на населението с името ул. 
„Люляк“, но тя се явява перпендикулярна на участъка, който се предлага да се именува 
ул. ,,Радослав Петков“.  Необходимостта възниква при изразено желание от населението 
на с. Енина и собственици на Урегулирани поземлени имоти с идентификатори 
27499.501.1316 и 27499.501.2157, тъй като името на автомобилния пилот Радослав 
Петков е славело населеното място. За да бъде удовлетворено желанието на 
собствениците да получат административни адреси, кметът на с. Енина предлага да се 
именува описаната улица ,,Радослав Петков“, видно от приложените схеми.  
С оглед гореизложеното предлагам следния, 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.78 и чл.81, ал.1, 
предл.1 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване 
на обекти с общинско значение и на паметниците и други възпоменателни знаци на 
територията на община Казанлък, 



РЕШИ:  
 

Именува улица с името ,,Радослав Петков“, представляваща част от ул. „8-ми януари“ по 
плана на с. Енина,  южно от квартали 119, 120, 121 и 122, съответно на запад ул. „Петко 
Манолов“ до ул. „Люляк“.  

 

   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 Адм. съд – Ст.  Загора. 
 
 
АДРЕСАТИ НА АКТА: ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък и 
ДИМИТРИНА ДОНЧЕВА – Кмет на с. Енина 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
Арх. ГЕОРГИ СТОЕВ, Гл. архитект на  Община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък 
 
Предоставям Ви всички материали в електронен вид. 

 
Приложения: 
 

1. Доклад Изх.№069/03.06.2021г. 
2. Приложени схеми извадка от план за регулация за кв.119, 120, 121 и 122 и част от 

КККР на с.Енина. 
 

 
С уважение,  

 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на  Община Казанлък 

 
 

Съгласували: 
Кольо Байков - Гл. Юрисконсулт  
арх. Георги Стоев - Гл. Архитект на Община Казанлък 
инж. Живка Узунчева - ст. експерт УППК 
 
Изготвил:  
Памела Мечкова - Мл. Експерт УППК 


