
ОБПjИНА КАЗАНЛЪК 

ЗАПОВЕД 

N9..
гр. Казанлък, ~  ̀~  2022 г. 

dDВН$НКИ СЪ~Е'~ 

КАЗАІЛЪК 
№ 

 гО г 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 45, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

ВРЪЩАМ 

За ново разглеждане Решение на Общински съвет Казанлък, взето на заседание, 

проведено на 29.09.2022 год. по доклад с Вх. № ОС-1905/19.09.2022 год. с което е 

отказано учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти за 

разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Казанлък на СНЦ „Футболен 

клуб Розова долина Казанлък" като нецелесъобразно. 

МОТИВИ: 

С доклад с Ваш вк. № ОС-1905/19.09.2022 год. е предложен проект за решение за 

учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти за разполагане на 
рекламно-информационни елементи в гр. Казанлък на СНЦ „Футболен клуб Розова 

долина Казанлък", подробно описани в проекта за решение. 
Докладът с проект за решение е мотивиран с аргумента, че с предоставените права, 

футболния клуб, допълнително ще подпомогне своята дейност за развитие на детско- 

юношеския и мъжкия футбол. 3а приемане на решение съгласно Закона за общинската 
собственост бе необходимо мнозинство 2/3-ти от общия брой на съветниците, в 

настоящия случай 25 гласа „ЗА" 
На свое заседание, проведено на 29.10.2022 год. Общински съвет Казанлък, под 

точка 7 от дневния ,ред, разгледа внесения доклад и с 24 гласа „ЗА", не беше прието 

предложеното Решение. Съгласно Чл. 59. (1) от ПОДОСНКВОА „Предло~iсението се 

смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите 

общински съветници, освен ако в закона или правилника не е предвидено друго." С 

оглед на цитираната разпоредба, Общински съвет Казанлък е отказа издаването на 

искания акт. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс 

„Индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с 

действие или бездействие волеизявление на административен орган unu на друг 

овластен със закон за това орган или организация лицата, осъществяващи публични 

q5ункции, и организагуиите, предоставящи обществени услуги, с което се създават 
права или задължения или непосредствено се засягатn права, свободи или законни 

интереси на отделни граждани или организации, както и отказъrп да се издаде 
такъв акт. " В този смисъл, обстоятелството, че Общински съвет Казанлък „не е приел 

решение, поради събиране на недостатъчен брой гласове" по своето естество 

представлява решение за отказ да се учреди исканото право на ползване върху вещи 
общинска собственост. 



По силата на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА кметът на общината може да върне 

незаконосъобразен или нецелесъобразен на общинския съвет за ново обсъждане. 

В настоящия случай считам, че решението с което се откаsва да се учреди 

безвъзмездно право на ползване на общински обекти за разполагане на рекламно- 

информационни елементи в гр. Казанлък на СНЦ „Футболен клуб Розова долина 

Казанлък" предложено с мой Доклад с Ваш вк. № ОС-1905/19.09.2022 год. е 

нецелесъобразно. Във възникналия дебат, по време на обсъждане на предложението се 

изrькнака аргументи, че следва да се осигурят средства за всички спортни клубове. 

Няма спор, че всеки един спортен клуб трябва да бъде подпомаган за развитие както на 

масовия спорт, така и на спорта за високо спортно майсторство. В тази връзка Община 

Казанлък отделя според възможностите си средства за подпомагане на клубовете, по 

определени критерии, въз основа на приета от Общински съвет Наредба. В настоящия 

случай СНЦ „Футболен клуб Розова долина Казанлък" е направил самостоятелни 

усилия да привлече допълнителни средства за дейността си чрез спонсорство, като за 

целта е поискал от Община Казанлък подпомагане, изразяващо се в предоставяне на 

общински обекти за извършване на рекламна дейност. В отговор на тези усилия и при 

наличието на възможности за това Община Казанлък следва да подкрепи усилията на 

клуба. Общината приветства и би подпомогнала всеки клуб, с това което му е 

необходимо, при намирането на спонсори и рекламодатели. С предоставянето на 

исканото право на ползване не се изчерпват възможностите на Община Казанлък за 

поставяне на рекламно-информационни елементи и подобни права биха могли да се 

предоставят и на останалите клубове, при заявен от тяк интерес и наличие на 

конкретни оферти. 

Настоящата Заповед да се изпрати на председателя на Общински съвет Казанлък, за 

разглеждане на върнатото за ново разглеждане решение, по реда на чл. 45, ал. 7 от 

ЗМСМА. 

ГАЛИИА СТОЯИОВ 

Кметn на Община Ка. 


