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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
К А З А Н Л Ъ К 
 
 

Д О К Л А Д 
 

по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
от Галина Стоянова – кмет на община Казанлък 

 
 
Относно: Поставяне на паметни плочи на Васил Левски и Христо Ботев в с. Голямо 
Дряново. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общинския съвет да се произнесе на следващото си 
заседание 
 
Мотиви: В Общинска администрация Казанлък постъпи предложение от Петьо 
Апостолов, кметски наместник на с. Голямо Дряново за поставяне на паметни плочи на 
Васил Левски и Христо Ботев в с. Голямо Дряново. Инициативата подета от кметския 
наместник среща подкрепата на НЧ „Зора 1902“ с. Голямо Дряново, местния бизнес в 
лицето на г-н Недко Младенов и жителите на населеното място, доказателство за което 
е приложената подписка. 
Желанието на жителите на с. Голямо Дряново е да могат да отдават почит на двамата 
велики българи Васил Левски и Христо Ботев. В наши дни е повече от необходимо да 
бъде съхранена българската идентичност и история, да бъде предадено на бъдещите 
поколения значимостта на тези личности и да бъдат възпитани в уважение към делото 
им. 
Предложението за поставянето на паметните плочи е в градинката, в центъра на селото, 
източно от сградата на кметството. В същата градинка има изграден войнишки 
паметник в композиция с 152 мм гаубица. Мястото е оформено с алейни бордюри още 
през 90-те години, но паметникът не е бил реализиран. На постамент от видим сив 
бетон, висок 210 см. ще се монтират двете плочи от черен гранит с гравирани лица на 
Васил Левски и Христо Ботев. Под образите на двамата герои ще се изпишат техните 
имена, датите на раждане и датите на гибелта им. 
Средствата, необходими за поставянето на паметната плоча ще бъдат осигурени чрез 
дарения от инж. Недко Младенов и НЧ „Зора 1902“ с. Голямо Дряново. 
Съгласно чл.84 ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет, за символиката на община 
Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за 
паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината към доклада 
прилагам становищата на Главния архитект и Директора на ИМ „Искра”. Приложена е 
подписка в подкрепа на инициативата, което удовлетворява изискването на чл.86 от 
Наредба №27. 
 



В тази връзка предлагам следния проект за решение: 
 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.83 ал.3, 
чл.84, чл.85 т.1 и чл.87 т.4 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, 
за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и 
другите възпоменателни знаци на територията на общината, 
 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за поставяне на паметни плочи на Васил Левски и Христо Ботев 
съгласно представен идеен проект. 
2. Паметните плочи да се поставят в с. Голямо Дряново, в градинката, в центъра на 
селото, източно от сградата на кметството. 
3. Средствата за изработването и поставянето на плочата по т.1 ще бъдат осигурени 
чрез дарения. 
 
       Настоящия акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и на Областния  
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност.  

Решението може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора по реда на 
Административно – процесуалния кодекс. 

 
АДРЕСАТ НА АКТА: кметът на Община Казанлък, кметски наместник на с. Голямо 
Дряново 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Иванка Иванова – секретар на общината 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Стоянова – кмет на общината. 
 
Предоставям доклада в електронен вид. 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък  
 
Съгласували: 
Г. Стоев - гл. архитект на общината 
Здр. Балевски - началник отдел ПНОЧРОП 
 
Изготвил: 
Иванка Иванова - секретар на общината 




