
 
 
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 
 

ДОКЛАД 
 

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

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ за 
безвъзмездно управление на общински обект „Аляолувата къща“, находящ се в гр. 
Казанлък, ул. „19-ти февруари“ № 9. 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание 
 
МОТИВИ: В деловодството на Община Казанлък е постъпило Заявление с вх. №29-44-
13/03.09.2021г. от Димитър Митев в качеството си на Директор на Общински театър 
„Любомир Кабакчиев“ – гр. Казанлък, с искане да им бъде предоставено отново за 
безвъзмездно управление за срок от пет години общински обект „Аляолувата къща“, 
находящ се в гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ № 9.  
Общински съвет е взел Решение №201/30.06.2016 г. за предоставяне общински обект 
„Аляолувата къща“. В изпълнение на решението е сключен Договор №Д08-
57/27.07.2016 г. с Общински театър „Любомир Кабакчиев“ за предоставяне за 
безвъзмездно управление за срок от 5 години, който към настоящия момент е изтекъл. 
Общински театър „Любомир Кабакчиев“ използва „Аляолувата къща“ за своеобразен 
културен център на града, където намират подслон много културни изяви – концерти, 
пленери, репетиции, театрални и други творчески работилници, шивашко ателие, както 
и официални събития на Община Казанлък. 
По смисъла на Закона за общинската собственост, общински имот „Аляолувата къща“ с 
идентификатор 35167.506.3617 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-
18-88/26.11.2015 г., публична общинска собственост, с обща площ от 1 905 кв.м. ведно 
с построените в него сгради, за което е съставен АПОС №456/04.12.2001 г. може да се 
предостави за безвъзмездно ползване на общинския театър. 
На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) - имотите и 
вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 
общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да 
се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна 
издръжка или на техни териториални структури. 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам следния, 
   



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от 
ЗОС, във връзка с чл.17 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество ОбС – Казанлък,  
 
РЕШИ: 
 
1. Предоставя за срок от 5 /пет/ години безвъзмездно за управление на Общински 
театър „Любомир Кабакчиев“, с ЕИК: 123551647, със седалище и адрес на управление: 
гр. Казанлък, ул. „Цар Симеон Велики“ №12, представляван от Димитър Митев – 
директор, за осъществяване на техните функции, общински обект „Аляолувата къща“, 
находящ се в гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ №9, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 35167.506.3617 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-
18-88/26.11.2015 г., публична общинска собственост, с обща площ от 1 905 кв.м. ведно 
с построените в него сгради, за което е съставен АПОС №456/04.12.2001 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 Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 
 
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 
Димитър Митев в качеството си на Директор на Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“  – гр. Казанлък  
 
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 
 
Приложения: 

1. Акт № 456 за публична общинска собственост от 04.12.2001 г. 
2. Скица № 15-1006015-14.09.2021 г. 
3. Проект на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване. 

 
Предоставям доклада и в електронен вид.  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
Съгласували: 
Здравко Балевски - Началник отдел ПНОЧРОП 
Даниела Колева - Началник отдел „ИУС“ 
Изготвил: Даниела Маврева  - младши експерт ОС 


