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

Д О К Л А Д  
 

По чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Ахмед Мехмед ,оправомощен за Кмет на Община Казанлък със Заповед 

№308/01.03.22 г. на Кмета на Община Казанлък. 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на спортни имоти- общинска собственост на 
спортни клубове. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 г. 
 
МОТИВИ: 
В съответствие с изискванията по чл.7, ал.2 от Наредба №10 на Общински съвет- 
Казанлък за условията и реда за използване на спортни обекти собственост на Община 
Казанлък са постъпили Заявления: 

- вх. №40-30-1/25.01.2022 г. от Борислав Дончев, председател на Колоездачен клуб 
,,Лястовица 1905“; 

- вх. №40-31-2/09.02.2022 г. от Христомир Бояджиев, председател на Клуб по борба 
,,Казанлък“; 

- вх. №40-164-1/27.01.2022 г. от Антим Паральов, председател на Футболен клуб 
,,Казанлък“; 

- вх. №40-115-1/25.01.2022 г.от Красимир Аладжов, председател на Спортен клуб 
,,Аргус ММА“; 

- вх. №40-52-1/25.01.2022 г. от Светла Миткова, председател на Лекоатлетически 
клуб ,,Цветанка Христова“; 

- вх. №40-67-1/25.01.2022 г. от Мариана Ламбова, председател на Спортен клуб по 
художествена гимнастика ,,Розова долина“; 

- вх. №40-132-1/27.01.2022 г. от Георги Мермеклиев, председател на Футболен 
клуб ,,Розова долина“; 

- вх. №40-29-1/25.01.2022 г. от Димитър Пинтев, председател на Спортен клуб по 
атлетика ,,Пендарева“; 

- вх. №40-27-1/21.01.2022 г. от Мирослав Попов, председател на Баскетболен клуб 
,,Розова долина“; 

- вх. №40-32-1/20.01.2022 г. от Васил Аргиров, председател Волейболен клуб 
,,Казанлък“ 

за ползване под наем на спортни обекти- общинска собственост за осъществяване на 
своята дейност. 

 
Във връзка с това предлагам ОбС- Казанлък да разгледа предложението за общински 
обекти, както следва: 



1. СНЦ „КК Лястовица-1905“, ЕИК: 123619895, адрес Градски колодрум, вписан с 
номер 153-027/01.12.2020 г. в Регистъра на спортните организации на Министерството 
на младежта и спорта ползване на част от имот публична общинска собственост Градски 
колодрум-включващ спортни съоръжения - колодрум, тренировъчен терен, вътрешна 
писта за колоездене, открити трибуни за зрителите и др. ведно със сграда с 
идентификатор 35167.502.4450.5, застроена площ 211 кв.м, брой етажи 1, 
предназначение: Спортна сграда, находяща се в П.И. с обща площ 18643 кв.м 
с  идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-
18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
НТП: за други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.428, УПИV, при 
граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. 
Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019 
г. 

2. СНЦ „Клуб по борба – Казанлък“ с ЕИК: 123112995, със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“№82, ап.4, вписан с 
номер  138-044/17.01.2020 г. в Регистъра на спортните организации на Министерството 
на младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост 
общински обект „Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 
кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и 
тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 
35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база; 
сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови 
помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с 
идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-
88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: 
стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. ул. 
„Орешака“ №61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.  

3. Футболен клуб ,,Казанлък“, с ЕИК: 205923352, със седалище и адрес на управление 
с. Копринка,  ул. "Трайчо Костов" №23 , вписан с номер 155-417/16-07-2020г.  в 
Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за 
ползване на имот  „Тренировъчно футболно игрище“ към общински обект „Стадион“, 
включващ: поземлен имот  с обща площ 15334 кв.м с идентификатор 35167.503.906 по 
ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове спорт, ведно с 
построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с идентификатор 
35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначение: постройка на допълващо 
застрояване/тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 
кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 
35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, 
база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съоръжения-
футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители 
разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани 
подходи, за което е съставен АПОС №487/28.8.2017 г. 
 

4. СНЦ Спортен клуб АРГУС ММА“, с ЕИК: 176668003, със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък, ул. „Есперанто“ №13 , вписан с номер 117-006/25-11-2019.  в 
Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за 
ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ 
включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП,  



пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на 
втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със 
застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: 
спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, 
местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, 
за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г. 

5. СНЦ „Лекоатлетически клуб – Цветанка Христова“, ЕИК: 123701673 със седалище 
и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“ №15, ет.3, ап.7, вписан с номер 
108-106/16-12-2019г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на 
младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост 
общински обект „Стадион“ и „Терен за хвърляния с хале“ включващ: спортна зала 
„Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ от 24,80 кв.м., 
канцелария с площ 12,00 кв.м., склад за уреди с площ 16,00 кв.м., съблекалня на първия 
етаж – 18,00 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м.с шест коридора и сектори за хвърляния 
и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по 
ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на  ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с част от 
построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 
кв.м. с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, 
съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални 
лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори 
за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно 
разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016 г. и п.и. 
с площ от 7531 кв.м. с идентификатор 35167.503.905 по КККР на гр. Казанлък, одобрени 
със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, НТП: за други видове спорт, ведно с построената сграда с идентификатор 
35167.503.905.1, застроена площ 191 кв.м. на един етаж, предназначение: Спортна 
сграда, база, метална дъговидна конструкция, построена 1986г., съоръжения :Сектори за 
хвърляне на диск, копие, гюлле и чук, Подобрения: ограда, обект „Терен за хвърляния с 
хале“, за което е съставен АПОС №488/28.8.2017г. 

6. СНЦ „Спортен клуб Розова долина“ с ЕИК: 176056369, със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък, ул. „Батак“ №16, ет.1, ап.4, вписан с номер 109-030/17-10-2019 
г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за 
ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ 
включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая за треньора на втория 
етаж с площ от 15,30 кв.м., съблекалня с баня и тоалетна на втория етаж с площ 33,00 
кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, 
с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, 
канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща 
се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град 
Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на 
имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен 
АПОС №373/19.02.2016г. 

 



7. СНЦ „Футболен клуб Розова долина – Казанлък“, ЕИК: 175936516 със седалище и 
адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Орешака“№6, вписан с номер 155-328/10-06-2020 
г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за 
ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ и 
„Тренировъчно футболно игрище“, включващ: футболен терен с трибуни за зрители 7700 
кв.м., стая за съдия на първия етаж с площ 12 кв.м., съблекалня на първия етаж с площ 
37,20 кв.м., лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв.м., баня с тоалетна на първия 
етаж с площ 25 кв.м, тренировъчна стая на първия етаж с площ 12 кв.м., малка 
съблекалня на първия етаж с площ 24,80 кв.м., част от п.и. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на  ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с 
част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 
1006 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, 
съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални 
лица  и изградени съоръжения: писта 400 м., настилка „шамот“ с шест коридора; 
футболно игрище с размери 110/70 в. ведно с изградена помпена станция с резервоар за 
поливане на терена, сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за 
зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС 
№373/19.2.2016г. И п.и. с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 35167.503.906 по ККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове спорт, ведно с 
построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с идентификатор 
35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначение: постройка на допълващо 
застрояване/тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 
кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 
35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, 
база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съоръжения-
футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители 
разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани 
подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017 г. 

8. СНЦ „Клуб по лека атлетика Пендарева“, ЕИК: 123717135 със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, бл.16, ет.6, ап.27, вписан с номер 155-
328/10-06-2020г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта 
и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ 
включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с 
площ 24,80 кв.м., стая – съблекалня на първия етаж с площ 12 кв.м., лекоатлетическа 
писта 400 м. с шест коридора и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с 
идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-
88/2015 г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: 
стадион ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със 
застроена площ 1006 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: 
спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест 
коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, 
стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС 
№373/19.2.2016 г. 

 

 



9. СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“,  ЕИК: 123727928 със седалище и адрес 
на управление гр. Крън, ул. „Работническа“ №2, вписан с номер 123-103/19-01-2021 г. в 
Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за 
ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“, включващ: 
спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая на първи етаж в южното крило с 
площ 24,8 кв.м. и стая на първия етаж, южно крило с площ от 15,30 кв.м., част от сграда 
с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: 
спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, 
санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица; находяща се в п.и. с обща 
площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, 
адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г. 

10. СНЦ „Волейболен клуб Казанлък“, ЕИК: 1213687533 със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък, ул. Орешака, вписан с номер 123-103/19-01-2021 г. в Регистъра 
на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за ползване на част 
от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: спортна зала 
„Севтополис“ с площ от 338 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със 
застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: 
спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, 
местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, 
за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г. 

Предвид гореизложеното, и на база изготвена пазарна оценка от независим оценител по 
Д06-38/8.03.22 г. Ви предлагам да бъде взето решение за отдаване под наем на спортните 
клубове посочени по-горе за ползването на съответните спортни обекти за срок от една 
година с месечен наем от 40,00 лв. без ДДС. 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  
На основание чл.21 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.7, ал.2 от Наредба №10 на 
Общински съвет- Казанлък за условията и реда за използване на спортни обекти 
собственост на Община Казанлък, 
 
 
РЕШИ: 
 
I. Да се предостави, чрез пряко договаряне за срок от една година имоти публична 
общинска собственост, както следва: 
 
1. Предоставя на СНЦ „КК Лястовица-1905“, ЕИК: 123619895, адрес Градски 
колодрум, вписан с номер 153-027/01.12.2020 г. в Регистъра на спортните организации 
на Министерството на младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска 
собственост Градски колодрум- включващ спортни съоръжения – колодрум, 
тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите и др. 
ведно със сграда с идентификатор 35167.502.4450.5, застроена площ 211 кв.м., брой 
етажи 1, предназначение:  



Спортна сграда, находяща се в П.И. с обща площ 18643 кв.м с  идентификатор 
35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: за други видове 
спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.428, УПИV, при граници и съседи 
имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. Орешака), 35167.502.4453, 
35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019 г. Определя месечна наемна 
цена 40,00 лв. без ДДС. 

2. Предоставя на СНЦ „Клуб по борба – Казанлък“ с ЕИК: 123112995, със седалище 
и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“ №82, ап.4, 
вписан с номер  138-044/17.01.2020 г. в Регистъра на спортните организации на 
Министерството на младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска 
собственост общински обект „Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с 
площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 
кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с 
идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: 
спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, 
санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица; находяща се в п.и. с обща 
площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със 
Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, 
адм. адрес ул. „Орешака“ №61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г. Определя 
месечна наемна цена 40,00 лв. без ДДС. 

3. Предоставя на Футболен клуб ,,Казанлък“, с ЕИК: 205923352, със седалище и адрес 
на управление с. Копринка,  ул. "Трайчо Костов" №23, вписан с номер 155-417/16-07-
2020 г.  в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта 
срещу за ползване на имот  „Тренировъчно футболно игрище“ към общински обект 
„Стадион“, включващ: поземлен имот  с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 
35167.503.906 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на ИД на 
АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове 
спорт, ведно с построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с 
идентификатор 35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначение: постройка на допълващо 
застрояване /тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 
кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 
35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, 
база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии) и съоръжения-
футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители 
разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани 
подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017 г. Определя месечна наемна цена 40,00 
лв. без ДДС. 

4. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб АРГУС ММА“, с ЕИК: 176668003, със 
седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Есперанто“ №13, вписан с номер 117-
006/25-11-2019 г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта 
и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект 
„Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, 
пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на 
втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със 
застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: 
спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица; находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 



35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, 
местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, 
за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г. Определя месечна наемна цена 40,00 лв. 
без ДДС. 

5. Предоставя на СНЦ „Лекоатлетически клуб – Цветанка Христова“, ЕИК: 
123701673 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“№15, 
ет.3, ап.7, вписан с номер 108-106/16-12-2019 г.  в Регистъра на спортните организации 
на Министерството на младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска 
собственост общински обект „Стадион“ и „Терен за хвърляния с хале“ включващ: 
спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ от 24,80 
кв.м., канцелария с площ 12,00 кв.м., склад за уреди с площ 16,00 кв.м., съблекалня на 
първия етаж – 18,00 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м.с шест коридора и сектори за 
хвърляния и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на  ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с 
част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 
1006 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, 
съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални 
лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори 
за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно 
разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. и п.и. 
с площ от 7531 кв.м. с идентификатор 35167.503.905 по КККР на гр. Казанлък, одобрени 
със заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, НТП: за други видове спорт, ведно с построената сграда с идентификатор 
35167.503.905.1, застроена площ 191 кв.м. на един етаж, предназначение: Спортна 
сграда, база, метална дъговидна конструкция, построена 1986г., съоръжения :Сектори за 
хвърляне на диск, копие, гюлле и чук, Подобрения: ограда, обект „Терен за хвърляния с 
хале“, за което е съставен АПОС№488/28.82017г. Определя месечна наемна цена 40,00 
лв. без ДДС. 

6. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб Розова долина“ с ЕИК: 176056369, със 
седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Батак“ №16, ет.1, ап.4, вписан с номер 
109-030/17-10-2019 г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на 
младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост 
общински обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 
кв.м,  стая за треньора на втория етаж с площ от 15,30 кв.м., съблекалня с баня и тоалетна 
на втория етаж с площ 33,00 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със 
застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: 
спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за 
официални лица; находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД 
на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, 
местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, 
за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г. Определя месечна наемна цена 40,00 лв. 
без ДДС. 

 

 



7. Предоставя на СНЦ „Футболен клуб Розова долина – Казанлък“, ЕИК: 175936516 
със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Орешака“№6, вписан с номер 155-
328/10-06-2020 г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта 
и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект 
„Стадион“ и „Тренировъчно футболно игрище“, включващ: футболен терен с трибуни за 
зрители 7700 кв.м., стая за съдия на първия етаж с площ 12 кв.м., съблекалня на първия 
етаж с площ 37,20 кв.м., лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв.м., баня с 
тоалетна на първия етаж с площ 25 кв.м, тренировъчна стая на първия етаж с площ 12 
кв.м., малка съблекалня на първия етаж с площ 24,80 кв.м., част от п.и. с идентификатор 
35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на 
АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с част 
от построената в него сграда с идентификатор35167.503.902.1 със застроена площ 1006 
кв.м. с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, 
съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални 
лица  и изградени съоръжения: писта 400 м., настилка „шамот“ с шест коридора; 
футболно игрище с размери 110/70 в. ведно с изградена помпена станция с резервоар за 
поливане на терена, сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за 
зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС 
№373/19.2.2016г. И п.и. с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 35167.503.906 по ККР 
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове спорт, ведно с 
построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с идентификатор 
35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначение: постройка на допълващо 
застрояване/тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 
кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 
35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, 
база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съоръжения-
футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители 
разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани 
подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017 г. Определя месечна наемна цена 40,00 
лв. без ДДС. 

8. Предоставя на СНЦ „Клуб по лека атлетика Пендарева“, ЕИК: 123717135 със 
седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, бл.16, ет.6, ап.27, 
вписан с номер 155-328/10-06-2020 г. в Регистъра на спортните организации на 
Министерството на младежта и спорта за ползване на част от имот публична общинска 
собственост обект „Стадион“ включващ: спортна зала „ Севтополис“ с площ 338 кв.м., 
зала за ОФП на първи етаж с площ 24,80 кв.м., стая – съблекалня на първия етаж с площ 
12 кв. м., лекоатлетическа писта 400 м. с шест коридора и сектор за дълъг скок с площ 
3600 кв. м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени 
със Заповед №РД18-88/2015 г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, НТП :стадион ведно с част от построената в него сграда с 
идентификатор35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м. с предназначение: спортна 
сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и 
складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., 
настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити 
трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е 
съставен АПОС №373/19.2.2016г. Определя месечна наемна цена 40,00 лв. без ДДС. 

 



9. Предоставя на СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“, ЕИК: 123727928 със 
седалище и адрес на управление гр. Крън, ул. „Работническа“ №2, вписан с номер 123-
103/19-01-2021г. в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта 
и спорта за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“, 
включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв. м,  стая на първи етаж в южното 
крило с площ 24,8 кв.м. и стая на първия етаж, южно крило с площ от 15,30 кв.м., част 
от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с 
предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, 
канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица; находяща се 
в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, 
одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, 
кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, за което е съставен АПОС 
№373/19.02.2016г. Определя месечна наемна цена 40,00 лв. без ДДС. 

10. Предоставя на СНЦ „Волейболен клуб Казанлък“, ЕИК: 1213687533 със седалище 
и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Орешака, вписан с номер 123-103/19-01-2021 г. 
в Регистъра на спортните организации на Министерството на младежта и спорта за 
ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: 
спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м., част от сграда с идентификатор 
35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база; 
сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови 
помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с 
идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-
88/2015 г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: 
стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. 
„Орешака“ №61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г. Определя месечна наемна 
цена 40,00 лв. без ДДС. 

 
II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи договори за наем със спортните 
клубове по т.I за срок от една година. 

 
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и 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. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, 
ал.1, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд- 
Стара Загора. 

 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: Донка 
Павлова, ст. експерт ,,Спортни дейности и бази“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Кмет на Община Казанлък 

 



Предоставям доклада и в електронен вид. 
 
Приложение: 
1. Копие от АОС №670/07.05.2019 г., АОС №488/28.8.2017г., АОС 

№487/28.8.2017 г., АОС №670/7.5.2019 г.; 
2. Пазарна оценка с вх. №68-3931-2/16.03.22 г.; 
3. Заявления от спортни клубове. 
 
 

С уважение, 
 
 
АХМЕД МЕХМЕД 
Оправомощен за Кмет на Община Казанлък  
със Заповед №308/01.03.22г. на Кмета на Община Казанлък 
 
Съгласували: 
Даниела Колева - Началник-отдел ИУС 
Здравко Балевски - Началник- отдел ПНЧРОП 
 
Изготвил:  
Донка Павлова - ст. експерт ,,Спортни дейности и бази“ 
 


