
ДО  
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КАЗАНЛЪК 
 

ДОКЛАД 
 

по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет от Ахмед 
Мехмед – За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.  

 
 
Относно: Отдаване под наем имот частна общинска собственост за нуждите „ВиК 
Казанлък 2020“ ДЗЗД  по изпълнението на Обект „реконструкция на водопроводната и 
канализационната мрежа на град Казанлък“. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
Мотиви: В Общинска администрация - Казанлък е получена Молба с вх. №68-41-
8/15.02.2022 г. от Чавдар Савов – представляващ „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД  за 
предоставяне на временно депо за земни маси образувани от Обект: „реконструкция на 
водопроводната и канализационната мрежа на град Казанлък“ По изпълнението на 
обекта е необходим имот за изграждането на временно депо за депониране на земни 
маси при извършване на строително-монтажни работи. По предварителни данни 
имотът ще се използва от изпълнителя до завършване на проекта - 30.09.2023 г.  
Община Казанлък разполага със свободен нежилищен имот частна общинска 
собственост с идентификатор 35167.504.7068 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  
Съгласно чл.14, ал.6 от ЗОС, с решение на Общински съвет могат да се отдават под 
наем без търг или конкурс терени за временно използване, за спомагателни и 
допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и 
поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-
строителните дейности. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва 
договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.  
Месечния наем е изчислен на основание чл. 76а от Наредба №15 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,  
 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.6 от 
ЗОС, чл. 76а от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС,  
 
 
 
 
 
 



РЕШИ: 
 
1. Да се отдаде под наем без търг или конкурс реална част от 4 000 кв.м. от Поземлен 
имот №35167.504.7068 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-
88/26.11.2015 г. на „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД, с ЕИК: 177475391, със седалище и 
адрес на управление гр. София, ул. „Пирин“ №91 за временно ползване като 
спомагателна площадка, свързана с ремонт на обект „реконструкция на водопроводната 
и канализационната мрежа на град Казанлък“ с подобекти:  
Подобект 1: Реконструкция на вътрешната разпределителна водопроводна мрежа на гр. 
Казанлък – ДМА Зона 1, 2 и 3 

• Общата дължина на предвидената за реконструкция и ново строителство 
водопроводна мрежа е L=20452 м. 

Подобект 12: Реконструкция на вътрешната разпределителна канализационна мрежа на 
гр. Казанлък  

• Общата дължина на предвиденият за реконструкция канализационен клон е 
L=865.64 м., съгласно  Разрешение за строеж №317/22.12.2021 г. на главен 
архитект на община Казанлък  

2. Определя месечен наем в размер на 2 000 лева без ДДС.  
3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за наем за обета по т.1 
за срок до приключване изпълнението на проекта. 
  
Приложения: 

1. Копие на Писмо с вх. №  вх. 68-41-8/15.02.2022 г. „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД, 
2. Скица на поземлен имот №15-155269/14.02.2022 г.  

            Настоящият 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: Кмет на община Казанлък 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Даниела Колева – началник отдел „ИУС“  
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Кмет на община Казанлък 
 
С уважени,  
 
АХМЕД МЕХМЕД  
За кмет на община Казанлък, 
Оправомощен със Заповед №218/14.02.2022 г.  
 
Съгласувал: 
Кольо Байков - главен юрисконсулт 
 
Изготвил: Даниела Колева - началник отдел „ИУС“ 


