
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК 
 
 

ДОКЛАД 
 

от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък 
по чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 
   

 
ОТНОСНО: Повторно обсъждане на Доклад с вх.№ ОС-1905/19.09.2022 г. на ОбС 
Казанлък 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
МОТИВИ: На проведеното през месец септември заседание на ОбС Казанлък, 
разгледахме Доклад с вх. № ОС-1905/19.09.2022 г. депозиран от Кмета на община 
Казанлък, касаещ: „Предоставяне за безвъзмездно ползване на обекти общинска 
собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Казанлък на 
Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“. 
При проведеното гласуване бяха събрани 23 гласа „ЗА“ при необходимо мнозинство от 
25 гласа за приемане на решение, поради което не беше прието такова. За липсата на 
прието решение, вносителя беше уведомен с писмо изх.№ ОС-717/04.10.2022 г. на ОбС 
Казанлък. 
В законоустановения 14-дневен срок, в деловодството на ОбС Казанлък беше депозирана 
Заповед № 1686/06.10.2022 г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.45, 
ал.5 от ЗМСМА връща за ново обсъждане Доклад вх. № ОС-1905/19.09.2022 г. и отказа 
на ОбС Казанлък да постанови решение. 
 
Като мотив за оспорването се сочи, че съгласно чл.21, ал.1 от АПК обстоятелството, че 
общинския съвет не е приел решение, поради събиране на недостатъчен брой гласове, по 
своето естество представлява отказ да се учреди исканото право на ползване върху вещи 
общинска собственост. Отказът дори да е законосъобразен, не е целесъобразен защото 
изтъкнатите в дебата аргументи не кореспондират с обективните данни: Общината 
отделя средства за подпомагане не само на футбола, но и на всички други спортни 
клубове въз основа на действаща наредба; С предоставянето на исканите рекламни 
площи не се изчерпва възможността на община Казанлък, да предостави такива и на 
други спортни клубове. 
 
Съгласно чл.45, ал.9 от ЗМСМА, общинския съвет може да отмени, да измени или да 
приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. 
Предвид на това и с оглед на изложените по-горе съображения, предлагам на ОбС да 
разгледа повторно и да подкрепи представения Доклад. 
 
Настоящият доклад следва да се внесе и разгледа по реда на чл.64, ал.6 от 
ПОДОбСНКВОА, поради краткия 14 дневен законов срок, предвиден в чл.45, ал.7 от 
ЗМСМА, който изтича на 20.10.2022 г., т.е. преди деня на предвиденото редовно 
заседание на ОбС Казанлък. 



 
Ето защо, предлагам на Общински съвет Казанлък, следният  
 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл.64, ал.6 
от ПОДОбСНКВОА, Общински съвет Казанлък, 
 

 
 

РЕШИ: 
 

I. Разглежда повторно върнатия за ново обсъждане Доклад от Кмета на община Казанлък, 
с вх. № ОС-1905/19.09.2022 г. на общински съвет Казанлък. 

 
II. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен Клуб Розова 
долина – Казанлък“, с ЕИК 175936516 за срок от 5 (пет) години, на обекти общинска 
собственост за разполагане на следните РИЕ (рекламно-информационни елементи):  
1. РИЕ тип „Билборд“ – 2 броя, находящи се в: 
- ПИ с идентификатор 35167.506.9630 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“, под 
ОУ „Чудомир“; 
- ПИ с идентификатор 35167.501.304 по КККР на гр. Казанлък, ул. „Севт“ III-ти“, завод 
„Кремона“ – север, преди надлеза; 
2. РИЕ на стълбове за улично осветление, находящи се на: 
- ул. „Никола Петков“ – I-ва градска зона; 
- ул. „Капрони“ – II-ра градска зона; 
- ул. „Кенали“ – II-ра градска зона; 
- бул. „Освобождение“ – II-ра градска зона; 
- бул. „23 ПШП“ запад светофари „Абая“ – II-ра градска зона; 
- бул. „Александър Батенберг“ изток в посока ОМВ – III-та градска зона; 
- бул. „Розова долина“ надлез „Арсенал“ – IV-та градска зона 
3. РИЕ на автоспирки: 
- Спирка „Орехите“ – запад; 
- Спирка „Аутобокс“ – срещу кв. „Кармен“; 
- Спирка „Абаята“ - север; 
- Спирка „Абаята“ – срещу магазин „Кристи“;  
- Спирка „Комплекс Здраве“; 
- Спирка до Виенска сладкарница;  
- Спирка „Асансьорен сервиз“ – срещу Виенска сладкарница;  
- Спирка „Гимназия“ - юг; 
- Спирка ОУ „Чудомир“; 
- Спирка срещу ДК „Арсенал“;  
- Спирка ул. „Кремона“ – „Изток“ бл. 21;  
- Спирка „ДНА“ – срещу Община Казанлък; 
- Спирка срещу „Бърза помощ“; 
- Спирка „Вожели“ – запад, до Казармата; 
4. Транспаранти обхождащи външното и вътрешното ограждение на стадион 
„Севтополис“  



 
III. При сключване на договори за наем за предоставените обекти с цел осъществяване 
на рекламна дейност, следва Сдружение „Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“ да 
представи в Община Казанлък копие на договорите за сведение и последващ контрол. 
 
IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия 
по предоставянето на общинските обекти при условията на настоящото решение и да 
сключи договор.  

 
Адресати на акта: Галина Стоянова - Кмет на  община Казанлък и Сдружение 
„Футболен Клуб Розова долина – Казанлък“ 
 
ДОКЛАДЧИК НА ЗАСЕДАНИЕТО: 
Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък 

 
Предоставям Ви всички материали в електронен вид. 

 
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител на 
област Стара Загора в седем дневен срок от приемането му . 
Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор и законност. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14 дневен срок пред Административен съд Стара 
Загора. 

 
 
 

С уважение,  
 
Николай Златанов 

Председател на Общински съвет Казанлък 



Firefox http:// 192.168.1.137/eos/outMaterial.php 

Изх.Nо.: ОС_717 

От даrпа: 04.10.2022 г. 

Да 
Галина Стоянова 
Кмет на Община Казанлък 

Относно: Неприети решения на Заседание № 43 на ОбС Казанлък, проведено на 29.09.2022 г. 

• Уважаема г-жо Стоянова, 

Уведомявам Ви, че на Заседание № 43 на ОбС Казанлък, проведено на 29.09.2022 г. освен 
изпратените Ви Решения от № 772 до № 795, не бяха приети решения поради събраните 
недостоrьчен брой гласове, по следните точки от Дневния ред: 
Точка 7, Доклад вх.№ ОС1905/19.09.2022 г, 
Точка 16, Доклад вх.№ 1881 /09.09.2022 г., 
Точка 22, Доклад вх.№ 1899/16.09.2022 г. 

Приложено, връщам Ви цитираните доклади. 

Николай Златанов 

Председател на Общински съвет Казанлък' 
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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. 


























