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

ДОКЛАД 
 

по чл.64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет  
от ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – Кмет на Община Казанлък 

 
 
Относно: Кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по интегриран 
проект по Програма LIFE, под-дейност „Действия за климата“, Адаптация към 
изменение на климата, Приоритет 3 „Устойчиво управление на водите в 
предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и 
наводненията“. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на 
заседанието през месец март 2022 година. 
 
МОТИВИ: 
В изпълнение на Решение №199 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Казанлък  Община 
Казанлък се включи в качеството на партньор в проект за техническа помощ за 
предоставяне на безвъзмездни средства с водеща организация община Пловдив за 
подпомагане подготовката на ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ и кандидатстване по програма 
„LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, 
Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване 
райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията". 

 
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
Проектът за техническа помощ беше одобрен от Европейската изпълнителна агенция за 
климата, инфраструктурата и околната среда и е в процес на изпълнение.   
Като първи етап от техническата помощ беше разработена и е одобрена от програма 
„LIFE“ Концептуална бележка за кандидатстване с интегриран проект: „Прилагане на 
екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в 
България, в предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от 
наводнения.“ с акроним BULADAPTECOS, по под-програма „Действия за климата“, 
Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите 
в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и 
наводненията". Концептуалната бележка предвижда общ бюджет от 19 149 790 евро за 7 
годишен период, от които за Община Казанлък е планиран бюджет в размер на 642 000 
евро. (1,255,642.86 лв.). 

 
На втори етап, в срок до 07 април 2022 година следва да се подаде същинския интегриран 
проект „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на 
климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони 
с повишен риск от наводнения.“ (BULADAPTECOS). 



Интегрираният проект  се разработва с водещ бенефициент Община Пловдив и 10 
партньори, в т.ч. 9 общини от Източнобеломорски район и 1 фирма, вкл. Община 
Казанлък, Община Белово, Община Първомай, Община Пещера, Община Родопи, 
Община Свиленград, Община Ямбол, Община Кърджали, Община Девин и 
„ИнфоЛогика“ ООД.  
Според потребностите на партньорите в рамките на проекта ще бъдат заложени дейности 
по обследване на техническо и експлоатационно състояние на водовземни съоръжения и 
участъци с намалена проводимост; възстановяване на крайречни местообитания и 
екосистеми; възстановяване на съществуващи напоителни системи и канали; прилагане 
на практики за управление, за гарантиране ефективното използване на водата 
(намаляване на загубите на вода), подобряване на практиките и ефективността на 
напояването; изграждане на единна географска информационна система и база данни 
и др. В подкрепа за подготовката на интегрирания проект партньорите получиха 
финансиране за техническа помощ по Програма LIFE. 
 
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Като са взети в предвид слаби страни и заплахи за територията на община Казанлък, 
произтичащи от изменението на климата, са изведени следните допустими по програма 
LIFE дейности, които да бъдат включени за Община Казанлък в интегрирания проект: 
- Дейност 1 - Консервация и възстановяване на биоразнообразието на крайречни 
местообитания по река Енинска, община Казанлък; 
- Дейност 2 - Изграждане на собствени водоизточници за поливни системи към паркове 
и зелени площи на територията на община Казанлък – Въвеждане на автоматични 
поливни системи в паркове; 
- Дейност 3 - Възстановяване на биоразнообразие и залесяване в община Казанлък. 
 
НАЧИНИ И РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ: 
Програма Life финансира с безвъзмездна финансова помощ 60% от стойността на 
проектите. Изисква се съфинансиране в размер на  40% от общата стойност на проектите. 
Всеки партньор следва да осигури съфинансирането, съответстващо на определения му 
бюджет. За Община Казанлък е планиран бюджет в размер на 642 000 евро. (1,255,642.86 
лв.). Съгласно условията на Програма LIFE финансирането се разпределя, както следва: 
- Максимален бюджет за Община Казанлък  в размер на 642 000 евро. (1 255 642.86 лв.), 
в т.ч.: 
- Безвъзмездна финансова помощ (60%) -  385 200 евро (753,385.72 лв.); 
- Съфинансиране от бюджета на Община Казанлък (40%) - 256 800 евро (502,257.14 лв) 
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 
Максималната продължителност е 7 години. Индикативно изпълнението може да 
стартира през пролетта на 2023 година. Времетраенето на дейностите на Община 
Казанлък са съобразени с този срок и са планирани да приключат в петата година от 
изпълнение на проекта.  
 
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
Срокът за подаване на проектното предложение е 07.04.2022 г. 
 
Забавянето в процедурата по кандидатстване поставя в риск възможността за изпълнение 
на мерки и дейности за адаптиране към изменението на климата, което би довело до 
значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък, поради което считам, че е 
целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на акта. 



 
С оглед изложеното предлагам на Общински съвет - Казанлък следния, 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и 
чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ 

 
РЕШИ:  

 
1. Дава съгласие на Община Казанлък в качество й на партньор да кандидатства по 
Програма LIFE, под-дейност „Действия за климата“, Адаптация към изменение на 
климата, Приоритет 3 „Устойчиво управление на водите в предразположените към 
засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията“ с интегриран 
проект: „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на 
климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони 
с повишен риск от наводнения.“ с акроним BULADAPTECOS. 
2. Дава съгласие при одобрение на интегрирания проект по т.1 в бюджета на община 
Казанлък да се планират средствата за съфинансиране, равняващи се на 40 % от бюджета 
за Община Казанлък планиран за проекта по т.1, в размер до 256 800 евро (502,257.14 
лв), разпределени в периода на изпълнение на проекта.   
  
 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 
общия надзор за законност. 
 Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 
от Закона за местно самоуправление и местната администрация в седемдневен срок от получаването 
му.  
 Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд-Стара 
Загора 
 
Адресат на акта: Кмет на Община Казанлък. 

 
Докладчик на заседание на комисиите към Общински съвет- Казанлък – Хабибе 
Богутлиева - главен експерт „Проекти и стратегическо планиране“ 

 
Докладчик за заседание на Общински съвет  
Кмет на Община Казанлък. 
 
Предоставям доклада и всички материали, приложения към него в електронен вид. 

 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА, 
Кмет на Община Казанлък 
 
Съгласувал:  
Лилия Цонкова - заместник-кмет на Община Казанлък 
Хабибе Богутлиева - главен експерт „Проекти и стратегическо планиране“ 
Здравко Балевски - началник-отдел ПНОЧРиОП 
 
Изготвил: Веселина Димитрова - младши експерт „Стратегическо планиране“ 


