
1 
 

 
 
 
 
ОТЧЕТ 
 
за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода 
от 05.05.2021 г. до 05.11.2021 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 четвъртото шестмесечие от мандата на 
Общински съвет Казанлък, 2019 - 2023 година.  
 
Работата на съвета през изминалите шест месеца беше белязана от 
развитието на поредната вълна на пандемията, свързана с  COVID-19.  
 
За отчетния период от м.05.2021 г. до м.11.2021 г. проведохме 7 заседания 
на общински съвет, като тези през месеците от август до ноември се 
проведоха онлайн и се излъчиха директно на сайта на общински съвет. 
Отдалечеността на отделните съветници и използването на множество 
електронни средства за комуникация, често водеше до технически 
затруднения. За щастие, натрупания опит на съветниците и помощта на 
техническите лица, позволиха успешното провеждане на заседанията и 
приемане на законосъобразни решения. 
 
Заседания на постоянните комисии /ПК/ се провеждаха неприсъствено за 
месеците от август  до ноември. Материалите за работа и становищата на 
отделните съветници се разменяха по електронен път. Този начин на 
работа не се отрази сериозно в комуникацията между отделните съветници 
и общинските служители. Въпреки това, определена част от съветниците 
заявяват, че биха предпочели присъствените заседания. 
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Можем да обобщим, че през изтеклите две години проведохме 29 
заседания, на които приехме 552 решения.  
 
 
За отчетния 6-месечен период, общинският съвет прие 123 решения.   
Гласуваните решения по доклади от кмета на общината са 112, а по 
предложение от председателя на общинския съвет - 5. Един доклад с 
проект за решение е входирал общинският съветник Янко Запрянов. 
Управителите на общинските търговски дружества са предложили по един 
доклад с проект за решение. 
 
За първи път в настоящия мандат се наложи да бъде избран временно 
изпълняващ длъжността Кмет на кметство /на с.Копринка/, до избиране на 
нов такъв, на мястото на отстранения по съдебен път кмет. Заседанието 
беше проведено като извънредно, през месец август.  
 
 
Традиционната статистика на шестмесечния отчет, е следната: 
Постоянните комисии /ПК/ проведоха 41 заседания, на които се 
произнесоха с 367 становища, както следва:   
1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт е провела 5 заседания и е обсъдила 76 въпроса; 
2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 5 заседания с 66 въпроса; 
3. ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред  - 5 
заседания с 52 въпроса; 
4. ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост  - 5 заседания 
с 23 въпроса; 
5. ПК по  култура, туризъм и вероизповедания - 5 заседания с 16 въпроса; 
6. ПК по образование, младежки дейности и спорт - 5 заседания с 18 
въпроса;        
7. ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда - 5 заседания със 71 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 - 6 заседания с 45 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 устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт;  
- ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда;  
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-  ПК по икономика, бюджет и финанси; 
-  ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.   
 
Приетите от Общинския съвет 123 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: 
Приемане на нова Наредба № 19 за реда за учредяване и упражняване 
правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с 
общинско участие в капитала и общински предприятия. За целта беше 
създадена специална комисия с представители на общинска 
администрация и общински съвет, която проучи условията и изготви 
проект на наредбата, 
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, 
Приемане на План за действие на община Казанлък в изпълнение на 
областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация 2021-2023 г. 
 
 
Втора група решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 
Приехме решения за изменение на Бюджета и Инвестиционната програма 
на община Казанлък за 2021 г., 
Изменихме Годишна програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост на община Казанлък за 2021 г., 
Приехме Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък 
към 31.12.2020 г. и средства от Европейския съюз заедно с одитирания 
отчет и одитно становище на Сметната палата за заверка на годишния 
финансов отчет на общината за 2020 г., както и Годишния отчет за 
състоянието на общинския дълг  и дълга на лицата по чл.8а от Закона за 
общинския дълг за 2020 г.,  
Одобрихме бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 
година, етап II. 
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Трета група решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинска 
собственост и земи от Общинския поземлен фонд - общо 55 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. Приехме решение за откриване на процедура за издаване 
разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване за имоти, находящи се в с. Шейново и гр. Шипка. 
С наше решение предоставихме на общински театър "Любомир 
Кабакчиев" за безвъзмездно управление, за срок от 5 години - общински 
обект "Аляолувата къща", находяща се в гр. Казанлък. 
Предоставихме под наем за срок от три години общински обект - част от 
имот общинска собственост, представляващ клуб "Г. С. Раковски", гр. 
Казанлък на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Пенсионерски клуб 
Тракийка". 
 
 
Четвърта група решения, свързани с дейността на общинските търговски 
дружества. 
Приехме Годишните финансови отчети за 2020 г. на МБАЛ "Д-р Хр. 
Стамболски" ЕООД, ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД, "Казанлъшка 
Искра" ЕООД,  "Балканинвест" ЕООД и "Индустриална зона - Казанлък" 
ЕООД, 
С наше решение оправомощихме управителя на ДКЦ "Поликлиника-
Казанлък" ЕООД да промени предмета на дейност и измени Учредителния 
акт на дружеството, 
Приехме решение за откриване на процедура по провеждане на конкурс за 
управител на публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" 
ЕООД, 
Дадохме съгласие за дарение на движими вещи в полза на "Балканинвест" 
ЕООД, гр. Казанлък, 
Приехме решение за провеждане на конкурс за избор на регистриран 
одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2021 г. на 
"Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" 
ЕООД, гр. Казанлък, 
Определихме представители в Общи събрания на акционерите на УМБАЛ 
"Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора и на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора. 
Приехме решение относно извършените инвестиции на територията на 
община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2019 г. до 
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месец 10.2020 г., чл.4 и чл.7 от Договора между АВиК и "ВиК" ЕООД - 
Стара Загора. 

 

Пета група решения, свързани с устройството на територията, 
инфраструктурата, строителството и транспорта - 39 броя.  
Приехме ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на 
община Казанлък за 2020 г. 
С решение одобрихме 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. 
С решение одобрихме ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на община 
Казанлък през 2021 г., на стойност 200 000 лв. 
Дадохме съгласие за провеждане на процедура по реда на Закона за 
обществените поръчки за възлагане на задължение за извършване на 
обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от 
Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък. 
С наше решение приехме промяна на минимални и максимални цени за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община 
Казанлък. 
Утвърдихме предложение за нова вътрешноградска линия № 2, съгласно 
общинска транспортна схема на гр. Казанлък. 
С решение 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.    

 
Шеста група решенията, свързани с културата, образованието, спорта и 
туризма.  
Утвърдихме маломерни и слети паралелки в общински училища в община 
Казанлък за учебната 2021/2022 година, 
Определихме средищни училища в община Казанлък за учебната 
2021/2022 година, 
Приехме План за действие на община Казанлък в изпълнение на 
областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация 2021-2023 г., 
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Дадохме съгласие за поставяне на паметни плочи на Васил Левски и 
Христо Ботев в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, 
Приехме решение относно именуване на улица с името "Радослав Петков", 
представляваща част от ул."8-ми януари", южно от квартали 119, 120, 121 
и 122 по плана на с. Енина, общ. Казанлък. 
 
 
Седма група решения, свързани с решаването на социалните проблеми.  
С наши решения отпуснахме еднократна финансова помощ на жители от 
община Казанлък.  
 
 
Осма група решения,  за изразяване на съгласие за участие на общината, в 
проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране.  
С решение изразихме съгласие и определихме МБАЛ „Д-р Христо 
Стамболски“ ЕООД за партньор на Министерство на здравеопазването по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 
9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна 
програма „Региони в растеж  2014 –2020 г.“, 
Изразихме съгласие община Казанлък да кандидатства с подаване на 
проектно предложение и създаване на функционираща услуга по 
процедура BG05M9OP001-2.090 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и 
хора с увреждания - Етап 2 - представяне на новите услуги" по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси  2014-2020 г.“, 
Приехме решение за поемане на дългосрочен общински дълг за 
изпълнение на проект "Изграждане на социални жилища", финансиран от 
Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма 
"Региони в растеж  2014-2020 г.“, 
Одобрихме предложение за разкриване на нова социална услуга - Дневен 
център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и 
техните семейства по проект BG05M9OP001-2.019-030 "Дневен център за 
деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък" по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси  2014-2020 г.“, 
Изразихме съгласие за одобрение на Допълнително споразумение № 1 към 
Споразумение за сътрудничество за изпълнение на проект № 
BG05M9OP001-2.056-0020 "Социално-икономическа интеграция и 
подобрен достъп до образование в община Казанлък" по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ 
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На фона на приетите 123 решения от Общински съвет - Казанлък, през 
отчетния 6 месечен период, по съдебен ред бяха обжалвани 2 от тях: 
- Адм. дело № 317/2021 г. на АС Стара Загора, образувано по жалбата на 
Митко Симов от гр. Казанлък срещу Решение № 408/27.04.2021 г. на ОбС.   
С Определение № 288/02.06.2021 г., влязло в законна сила на 23.06.2021 г. 
Административен съд - Стара Загора остави без разглеждане жалбата на 
Митко Симов и прекрати производството по делото. 
- Адм. дело № 372/2021 г. на АС Стара Загора, образувано по жалбата от 
"ДЖИПИ-Н" ЕООД, гр. Казанлък, против Решение № 440/27.05.2021 г. на 
ОбС. Делото е за решаване от съда. 
 
 
 
 
 
 
Николай Златанов /п/ 
Председател на Общински съвет Казанлък 


