ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода
от 05.11.2021 г. до 05.05.2022 г.
Уважаеми общински съветници,
Уважаема госпожо кмет на община Казанлък,
Уважаеми жители 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 петото шестмесечие от мандата на
Общински съвет Казанлък, 2019 - 2023 година.
За отчетния период от м.11.2021 г. до м.05.2022 г. проведохме 8 заседания
на Общински съвет, като от м. февруари на настоящата година
възстановихме присъствените заседания, които се провеждат в зала
„Инфра“ в гр. Казанлък.
Постоянните комисии на ОбС /ПК/ заседаваха при участието на значителен
членски състав, което позволи дебатите по разглежданите въпроси да се
изнасят в комисиите. За добрата комуникация с общинска администрация
допринесе завръщането към присъствени заседания на ПК.
Можем да обобщим, че през изтеклите две години и половина проведохме
37 заседания, на които приехме 683 решения.
За отчетния 6-месечен период, общинският съвет прие 131 решения.
Гласуваните решения по доклади от кмета на общината са 124, а по
предложение от председателя на общински съвет - 4. По един доклад с
проект за решение са предложили Гинка Щерева - обществен посредник на
община Казанлък, Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на
Фондация "Чудомир" и д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ
Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
Традиционната статистика на шестмесечния отчет, е следната:
Постоянните комисии /ПК/ проведоха 65 заседания, на които се
произнесоха с 498 становища, както следва:
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1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и
транспорт е провела 9 заседания и е обсъдила 64 въпроса;
2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 8 заседания с 93 въпроса;
3. ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред - 8
заседания с 54 въпроса;
4. ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост - 8 заседания
с 44 въпроса;
5. ПК по култура, туризъм и вероизповедания - 8 заседания с 39 въпроса;
6. ПК по образование, младежки дейности и спорт - 8 заседания с 36
въпроса;
7. ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и
бизнес среда - 8 заседания със 108 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 - 8 заседания с 60 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 разпореждане с
общинската собственост, европейски проекти и бизнес среда; ПК по
икономика, бюджет и финанси; ПК по устройство на територията,
инфраструктура, строителство и транспорт; ПК за противодействие на
корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху
актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.
Приетите от Общинския съвет 131 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 № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на
пътни превозни средства на територията на община Казанлък,
Изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на община Казанлък,
Изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
Одобряване на Годишен доклад за 2021 г. за наблюдение на изпълнението
на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 20212027 година,
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Приемане на Последваща оценка на изпълнението на Общински план за
развитие на община Казанлък 2014-2020 г.
Общински план за младежта на община Казанлък за 2022 г.,
Общинска програма за Закрила на детето за 2022 г.,
Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в
община Казанлък за периода 2021-2022 година,
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа
или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване за 2022 г.
Втора група решения, свързани с бюджета и финансите на общината:
Приехме Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022г.
Приехме Годишна програма за управление и разпореждане с общинска
собственост на община Казанлък за 2022 г.,
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 2022 г.,
С решение поехме общински дълг за изпълнение на проект „Интегриран
градски транспорт на град Казанлък - Етап 2“ по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, с
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0004C01.
Трета група решения, свързани с приватизация и разпореждане с
общинска собственост и земи от Общинския поземлен фонд - общо 68
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,
Изразихме съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища,
определени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за ползване на ползвателите
на съответните масиви, за стопанската 2021-2022 г.,
Приехме решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ за стопанската 2021 - 2022 г.,
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С наше решение предоставихме за безвъзмездно управление, за срок от 10
години имот - частна държавна собственост и имот - частна общинска
собственост на Общинско предприятие "Комунална дейност и поддържане
на инфраструктурата",
Предоставихме безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на
сгради, машини и съоръжения общинска собственост на Трудово
производителна кооперация за трудоустроени лица "Бузлуджа",
Взехме решения да се учреди безвъзмездно право на ползване, за срок от 5
години, имот общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда
на Общинска организация "Съюз на инвалидите в България", находящ се
на ул. "Любомир Кабакчиев" № 6, ет.1, гр. Казанлък, както и за имот
общинска собственост - част от сграда обект "Младежки клуб" /бивш/ на
Сдружение "Селище зелено училище", находящ се в гр. Шипка, ул.
"Станьо Безлов",
Предоставихме под наем, за срок от 3 години имоти - общинска
собственост на сдружения с нестопанска цел в обществена полза, също
така и спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове за срок
от 1 година,
Взехме решение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за
срок от 10 години на общински обект: Микроязовир "Синята Река",
находящ се в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък,
Приехме решение за издаване на разрешително за ползване на воден обект
- микроязовир "Шейново-5" - публична общинска собственост, находящ се
в землището на с. Шейново, общ. Казанлък,
Изразихме съгласие за издаване на разрешително на фирма "ФЛАШБЕК
ПИКЧЪРС" ООД за водовземане от минерална вода от Сондаж № К-5
"Присъединяване на отклонението за захранване с минерална вода,
обосновка за заявено количество и измерване на ползваните водни обеми
за обект "Комплекс с еднофамилни жилищни сгради" по КККР на гр.
Казанлък.
Четвърта група решения, свързани с дейността на общинските търговски
дружества.
Изразихме съгласие за прехвърляне в полза на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД,
UVC оборудване за дезинфекция, 2бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен
модул, един брой рентгенов апарат, предоставяне общинска собственост на
Търговските обекти "Аптека" и "Кафе аперитив"; за промяна
наименованието в "Диагностично-консултативен център Районна
поликлиника – Казанлък“ ЕООД и утвърждаване проект за изменение на
учредителния акт,
Приехме решение за откриване на процедура по провеждане на конкурс за
управител на публично предприятие "Многопрофилна болница за активно
лечение - Д-р "Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък,
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След провеждане на конкурса, с решение възложихме управлението на
МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък на д-р Кети
Маналова-Владкова,
Изразихме съгласие за избор на управител на публично предприятие
"Индустриална зона - Казанлък" ЕООД,
Открихме процедура за обявяване на „Казанлъшка Искра“ ЕООД в
ликвидация,
Приехме решение за определяне размера на паричната гаранция на
управителите на публичните предприятия-общински търговски дружества,
която те дават за своето управление,
Приехме Годишния финансов отчет на Фондация "Чудомир" за 2021 г.,
Отчет за дейността на Фондацията за 2021 г. и Проект на Бюджет на
Фондация "Чудомир" за 2022 г. Дадохме съгласие за избор на Управителен
съвет и Контролен съвет на Фондация "Чудомир" с Мандат 2022 - 2025
година,
Дадохме съгласие за отдаване под наем на поземлен имот в гр. Казанлък, с
площ от 4000 кв. м. за нуждите на "ВиК Казанлък 2020" ДЗЗД за временно
ползване като спомагателна площадка по изпълнението на Обект
"Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на град
Казанлък",
Одобрихме приемане на извършените инвестиции на територията на
община Казанлък, област Ст. Загора за монтирани водомери на СБО на
територията на община Казанлък за периода: от 01.2018 г. до 10.2020 г. за
геодезически услуги и проектно проучвателни дейности на територията на
община Казанлък от 11.2018 до 10.2019 г., съгласно чл.4 и чл.7 от
Договора между Асоциация ВиК и "ВиК" ЕООД - Стара Загора; Активите
да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособената
територия и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и
експлоатация на "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
Пета група решения, свързани с устройството на територията,
инфраструктурата, строителството и транспорта - 38 броя.
Приехме ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на
община Казанлък за 2021 г. и предложения за изменение на Общия
устройствен план на община Казанлък /ОУП/,
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 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,
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Приехме решение за промяна на ценовата политика за билета за
еднократно пътуване и абонаментни карти за ползване на
вътрешноградски транспорт на територията на гр. 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 промяна на маршрутното разписание на
междуселищна автобусна линия Казанлък - Горно Изворово от общинска
транспортна схема на гр. Казанлък.
Шеста група решенията, свързани с културата, образованието, спорта и
туризма.
С наше решение приехме Правилник за устройството и дейността на
Художествена галерия, гр. Казанлък,
Приехме План на дейностите за подкрепа за личностното развитие на
децата и учениците в община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия
за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община
Казанлък 2021-2022 г.,
Одобрихме дофинансиране за 2022 г. на утвърдени маломерни и слети
паралелки в община Казанлък за учебната 2021/2022 година,
Изразихме съгласие за провеждане на публични търгове за отдаване под
наем за срок от 3 години на столове за ученическо хранене в ОУ "Св.
Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр.
Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска
собственост,
Приехме Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община
Казанлък за 2021 година,
Приехме предложения за дейността на народните читалища в Община
Казанлък през 2022 г. и утвърдихме Годишна програма за развитие на
читалищната дейност за 2022 г. Общинският съвет одобри Годишни
отчетни доклади на народните читалища на територията на община
Казанлък,
Приехме отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък
за 2021 година,
Взехме решение за определяне размера на сумите за подпомагане
дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за
2022 г.,
Изразихме съгласие за дарение в полза на "Летище Казанлък" АД, гр.
Казанлък на движима вещ - самолет, марка МиГ-21 БИС, приведен във вид
на музеен експонат.
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Седма група решения, свързани с решаването на социалните проблеми.
Приехме отчет на Общинската програма за закрила на детето за 2021
година,
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.
Изразихме съгласие Община Казанлък да кандидатства пред Проект
"Красива България" - 2022 г. с проектно предложение за вътрешен ремонт
на Детска академия за развитие на таланти с. Розово,
Изразихме съгласие за кандидатстване с проектно предложение
за извършване на строително-ремонтни дейности на материална база на
Домашен социален патронаж - гр. Казанлък за финансиране от Фонд
„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за
максимално допустимия размер за безвъзмездно финансиране - до 50 000
лв. с ДДС,
Одобрихме предоставянето на услуга от общ икономически интерес
(УОИИ) в рамките на проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и
хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги" по
процедура BG05M9OP001-2.090, финансиран по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,
Приехме решение за възлагане изпълнението на услуга от общ
икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05M9OP0016.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, по Процедура
BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансирана по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.
Изразихме съгласие 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 наше решение одобрихме поемане на общински дълг за изпълнение на
проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж
2014-2020 г.", по процедура BG16RFOP001-6.002 "Развитие на
туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", с
което изменихме Решение № 161/28.05.2020 г. на ОбС, в частта му за
условия за погасяване.
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На фона на приетите 131 решения от Общински съвет Казанлък, през
отчетния 6 месечен период, по съдебен ред бяха обжалвани 4 от тях:
-Адм. дело № 738/2021 г. на АС Стара Загора, образувано по протест на
Окръжна прокуратура Ст. Загора против отделни разпоредби - чл. 10, ал. 1,
т. 6; чл. 12; чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация. Разпоредбите касаят съществуването на
Председателски съвет към ОбС.
С Решение № 107/18.03.2022 г., влязло в законна сила на 08.04.2022 г.
Административен съд Стара Загора отмени като незаконосъобразни
цитираните текстове.
-Адм. дело № 4/2022 г. на АС Стара Загора образувано по жалба от
"Камарс" АД, гр. Стара Загора против Решение № 581/20.12.2021 г. на
ОбС. Предмет на делото са изменения в уличните регулации на
гр.Казанлък. Делото е за решаване
-Адм. дело № 52/2022 г. на АС Стара Загора образувано по жалба от "Кей
Джи Казанлък" ООД, гр. Казанлък против Решение № 584/20.12.2021 г. на
ОбС. Предмет на делото е отменена тръжна процедура. С Решение №
211/18.05.2022 г. Административен съд - Стара Загора отмени решението
на Общински съвет като незаконосъобрано. Депозирана е жалба до ВАС.
- Със Заповед № АК-01-ЗД-5/13.04.2022 г. Областният управител на
област Стара Загора, върна за ново обсъждане, като незаконосъобразно
наше Решение № 643/31.03.2022 г., касаещо предоставяне на общински
зали на спортни клубове. Общински съвет възприе доводите на областния
управител и измени своето решение.
Николай Златанов /п/
Председател на Общински съвет Казанлък
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