
ДО 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
 
 

ДОКЛАД 
 

по чл.64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

от Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 
 

 
ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение 
№556/25.11.2021 г.,  
 
УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН  ЗЛАТАНОВ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото 
заседание през 2022 год. 

 
МОТИВИ: Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост на Община Казанлък за 2022 г. е насочена към постигане на целите, 
приоритетите и мерките за тяхната реализация, заложени в Стратегията. 
Общинската собственост се управлява ефективно и ефикасно, когато е налице точна, 
пълна и достоверна информация за имотите с оглед вземане на целесъобразни 
управленски решения и стриктно прилагане на законодателството, което регламентира 
дейностите по отношение на собствеността. 
Управлението и разпореждането с общинската собственост на общината се извършва 
под контрола на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  
Програмата има отворен характер в своята реализация и позволява актуализация през 
годината. Предлагаме ново приложение в програмата а именно:  
Проект „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велоалея от гр. 
Казанлък до яз. Копринка. е заложен в Плана за интегрирано развитие на община 
Казанлък за периода 2021-2027 в Приоритет 3 „Развитие на устойчива градска 
мобилност и подобряване на качеството на транспортната инфраструктура“, мярка 
2.3.1. „Подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища и улици“  

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния: 
 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от 
Закона за общинската собственост и чл.2, §5 т.73 от ДР на ЗУТ, ал.2 от Наредба №15 на 
Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, 
 
 



РЕШИ: 
 

I. Допълва  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г., 
като създава ново Приложение „Определяне на общински обекти от първостепенно 
значение“ 
 

1. Обект „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велоялея от гр. 
Казанлък до яз. Копринка. 
2. Обект „Изграждане на транспортна връзка на източната част на гр. Казанлък с 
околовръстния път София – Бургас; 
 
II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи 
действия по изпълнението на допълненията на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2022 г. 

 
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 Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Даниела Колева, началник отдел „ИУС“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък. 

  
 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 

Съгласували:  
Кольо Байков 
Гл. юрисконсулт 
 
Даниела Коева 
Заместник-кмет     

 
Изготвил: 
Даниела Колева 
началник отдел ИУС 



Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  

на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение № 556/25.11.2021 г., изм. с 
Решение № … 

 
Общи положения 
С изменение на Закона за общинската собственост /ДВ, бр. 54/13.06.2008 г./ чл.8, ал. 9 
Общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост. 
Разработването на настоящата програма се предхожда от документална инвентаризация 
на собствеността и счетоводните данни. 
Програмата  обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.  и съдържа: 
 
І. Прогноза за очакваните приходи от управлението и разпореждането с имоти – 
общинска собственост. 
 
ІІ. Необходимите разходи, свързани с управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост: 
 
ІІІ. Описание на имотите, които  Община Казанлък възнамерява да предложи за: 
1. Продажбите на  общински имоти по реда на ЗПСК. 
2. Продажба на общински имоти – ДМА, по реда на Наредба №15 на ОбС – Казанлък.  
3. Продажба на имоти – земи, по реда на Наредба №15 на ОбС- Казанлък. 
4. Учредяване на право на строеж върху общински имоти срещу придобиване на 
собственост на реални обекти в сграда. 
5. Продажба на нематериални дълготрайни активи. 
6. Текущи преписки по молби на физически или юридически лица при разпореждане с 
имоти, частна общинска собственост в случаите на: делба, замяна, продажба на земя на 
собствениците на законно построени сгради върху нея, придаваеми по регулация, както 
и учредяване на право на строеж за трафопостове и други, определени в закон и 
продажби по реда на Наредба № 12  на ОбС- Казанлък. 
7. Предоставяне на концесия на общински  имоти по реда на Закона за концесиите. 
8. Общински имоти, които общината е предоставила и възнамерява да предостави под 
наем. 

 
Прогноза за очакваните приходи от управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост 
Прогнозните минимални очаквания по отношение на приходите от управлението и 
разпореждането на имотите - общинска собственост за периода  01.01.2022г. до 
31.12.2022г. са в размер посочен в обобщената Таблица  № 4. 
 
 
Забележка: Сумите в Таблици с №№ 1, 2, 3, 4 и 5 са определени въз основа на 
прогнозни цени на имотите, а началните цени на обектите, които Община Казанлък 
възнамерява да отдаде под наем са определени, съгласно Наредба №15 на ОбС – 
Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, към 
датата на внасяне на настоящата програма. 
 
 



 
Необходими разходи, свързани с управлението и разпореждането с имоти - 
общинска собственост: 
Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост разпоредителните сделки с 
имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки от независим 
оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите 
оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3 и същите се одобряват от Общински 
съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните оценки. 
 
Основните разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти -  общинска собственост са разходи за: 

- възлагане оценки на независими оценители, притежаващи сертификат за 
правоспособност по Закона за независимите оценители; 

- публикуване на обяви в един централен и един местен вестник, съгласно 
изискванията на Наредба №15 на ОбС-Казанлък; 

- при необходимост възлагане изготвянето на проект за изменение на плана за 
регулация и план за застрояване; 

- възлагане на замерване на земеделски земи, микроязовири и др.; 
- при необходимост: за трасиране на имоти; 
- други непредвидени разходи. 

Размерът на тези разходи е различен и се  подхожда конкретно към всеки обект. 
 
Необходимите разходи свързани с приватизация на обекти по реда на ЗПСК са: 

- издаване на Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот от 
Агенция по вписванията; 

- възлагане на пазарни оценки, правни анализи и информационни меморандуми 
по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация, следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство; 

- обнародване в ДВ на решения на Общински съвет за приватизация на обекти по 
реда на ЗПСК; 

- публикация на решенията на Общински съвет в два централни ежедневника, 
съгласно изискванията на ЗПСК; 

 
Необходими разходи свързани с придобиване на дълготрайни и краткотрайни 
материални активи. 
 
Описание на имотите, които Община Казанлък възнамерява да предложи: 

1. Приложение №1: Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК; 
2. Приложение №2: Очаквани приходи от продажба на общински имоти – ДМА, 

по реда на Наредба №15 на ОбС – Казанлък ;   
3. Приложение №3: Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, 

по реда на Наредба №15 на ОбС- Казанлък; 
4. Приложение №4: Очаквани приходи от учредяване на право на строеж върху 

общински имоти срещу придобиване на собственост на реални обекти в 
сградата; 

5. Приложение №5: Очаквани приходи от продажба на нематериални 
дълготрайни активи; 
 
 



6. Приложение №6: Текущи преписки по молби на физически или юридически 
лица при разпореждане с имоти, частна общинска собственост в случаите на : 
делба, замяна, продажба на земя на собствениците на законно построени 
сгради върху нея, придаваеми по регулация, както и учредяване на право на 
строеж за трафопостове и други, определени в закон и продажби по реда на 
Наредба №12  на ОбС- Казанлък; 

7. Приложение №7: Очаквани приходи от предоставяне на концесия на общински  
имоти по реда на Закона за концесиите; 

8. Приложение №8: Описание на имотите с траен статут, които община Казанлък 
е отдала под наем;   

9. Приложение №9: Описание на имотите с траен статут, които община Казанлък 
възнамерява да предложи за отдаване под наем; 

10. Приложение №10: Описание на земеделските земи отдадени под наем от 
Община Казанлък;  

11. Приложение №11: Описание на земеделските земи и трайните насаждения, 
които община Казанлък, възнамерява да предложи за отдаване под наем; 

12. Приложение №12: Описание на обектите с временен статут, които община 
Казанлък е отдала под наем; 

13. Приложение №13: Описание на обектите с временен статут, които община 
Казанлък, възнамерява да предложи за отдаване под наем;  

14. Приложение №14: Описание на общинските имоти за спортно обслужване, 
които община Казанлък е предоставила на спортните клубове, съгласно  
изискванията на Наредба №15 на ОбС- Казанлък и Наредба №10 на ОбС - 
Казанлък;  

15. Приложение №15: Описание на общинските жилища отдадени под наем. 
16. Приложение №16: Описание на общинските имоти за спортно обслужване, 

които община Казанлък възнамерява да предостави на спортните клубове, 
съгласно  изискванията на Наредба №15 на ОбС- Казанлък и Наредба №10 на 
ОбС - Казанлък;  

17. Приложение №17: Списък на общински обекти от първостепенно значение. 
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Приложение №17, прието с Решение № … 

 

 

 
 

Списък на общински обекти от първостепенно значение 
 

1.  Обект  Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велоалея 
от гр. Казанлък до яз. Копринка“. 

2.  Обект  Изграждане на транспортна връзка на източната част на гр. Казанлък с 
околовръстния път София – Бургас; 

   
   
   
 


	Съгласували:

