
1 
 

 
 
 
ОТЧЕТ 
 
за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода 
от 05.05.2022 г. до 05.11.2022 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 шестото шестмесечие от мандата на 
Общински съвет Казанлък, 2019 - 2023 година.  
 
За отчетния период от м. май 2021 г. до м. ноември 2022 г. проведохме 8 
заседания на Общинския съвет. 
 
По традиция, Постоянните комисии на ОбС /ПК/ заседаваха при участието 
на значителен членски състав, което позволи дебатите по разглежданите 
въпроси да се провеждат в комисиите, а заседанията на ОбС да протичат 
стегнато и при спазване на добрия тон. 
През отчетния период, създадохме и работи Временна комисия за 
изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара 
Загора (Мандат 2023 - 2027 г.) 
 
Можем да вметнем, че през изтеклите три години на настоящия мандат 
проведохме 45 заседания, на които приехме 820 решения.  
 
За отчетния 6-месечен период, общинският съвет прие 137 решения.   
Гласуваните решения по доклади от кмета на общината са 130, а по 
предложение от председателя на общински съвет 8. По един доклад с 
проект за решение са предложили общинските съветници - Мария Цонева 
и Моника Динева, както и д-р Кети Маналова-Владкова - управител на 
МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД гр. Казанлък. 
 
Традиционната статистика на шестмесечния отчет, е следната: 
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Постоянните комисии проведоха 48 заседания, на които се произнесоха с 
521 становища, както следва:   
1. ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и 
транспорт е провела 6 заседания и е обсъдила 92 въпроса; 
2. ПК по икономика, бюджет и финанси - 5 заседания с 86 въпроса; 
3. ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред  - 6 
заседания с 82 въпроса; 
4. ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост  - 6 заседания 
с 30 въпроса; 
5. ПК по  култура, туризъм и вероизповедания - 5 заседания с 39 въпроса; 
6. ПК по образование, младежки дейности и спорт - 6 заседания с 24 
въпроса;        
7. ПК по разпореждане с общинската собственост, европейски проекти и 
бизнес среда - 6 заседания със 101 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 67 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 
устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт; ПК 
по икономика, бюджет и финанси; ПК по селско и горско стопанство, 
обществен и екологичен ред.   
  
Приетите от Общинския съвет 137 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: 
 
Изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на община 
Казанлък. 
Изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на 
граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. 
Изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
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Изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда и условията за 
разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 
дейности на територията на община Казанлък.  
Изменение и допълнение на Наредба № 22 за рекламната и 
информационната дейност на територията на Община Казанлък. 
Изменение и допълнение на Наредба № 26  за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Казанлък. 
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация. 
Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 
"Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" 
Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 
2021-2028 г. 
Програма за опазване околната среда на община Казанлък за периода 2021-
2028 г. 
 
Втора група решения, свързани с бюджета и финансите на общината: 
 
Приехме решения за изменение и допълнение на Бюджета и 
Инвестиционната програма на община Казанлък за 2022 г., в това число 
утвърдени средства в размер на 250 000 лева за ремонт на отделението по 
хирургия в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и 80 000 лева за 
изграждане на асансьорно помещение в „ДКЦ Поликлиника гр.Казанлък“ 
ЕООД.  
Изменихме и допълнихме Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 
г. 
Приехме решение за поемане на краткосрочен общински дълг с цел 
реализация на проект: „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ 
„Никола Обрешков гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 
градини и училища 2020-2022 г. 
Приехме Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за 
средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата 
по чл.8а от ЗОД към 31.12.2021 г. 
Одобрихме бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 
година, Етап I и Етап II. 
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Трета група решения, свързани с приватизация и разпореждане с 
общинска собственост и земи от Общинския поземлен фонд - общо 56 
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 ползването на съоръжения за водовземане от „ВиК“ 
ЕООД Стара Загора, което да послужи пред Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ Пловдив за откриване процедура, за издаване 
разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово 
водоснабдяване на с. Шейново и с. Овощник, община Казанлък.  
Предоставихме за безвъзмездно ползване за срок от 5 години, обекти 
общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни 
елементи в гр. Казанлък на Сдружение "Футболен Клуб Розова долина - 
Казанлък" с цел осигуряване на основен спонсор на отбора.  
Дадохме съгласие да се предостави на ОП "КД и ПИС" да извършва 
управление, експлоатация и стопанисване на общинска площадка за 
открито (аеробно) компостиране в редове на разделно събрани 
биоразградими отпадъци от община Казанлък. 
 
Четвърта група решения, свързани с дейността на общинските търговски 
дружества. 
 
С наше решение, определихме представител на Община Казанлък в 
областна комисия за изработване на Областна аптечна карта, като част от 
Национална аптечна карта. 
Обявихме процедура за избор на управител на „Индустриална зона - 
Казанлък“ ЕООД. 
Приехме решение за провеждане на конкурс за избор на регистриран 
одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на 
"Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" 
ЕООД гр. Казанлък. 
С решение приехме и одобрихме извършените инвестиции в публични 
активи на територията на община Казанлък от "ВиК" Стара Загора за 
периода от месец ноември 2020 г. до месец октомври 2021 г. 
Приехме Годишните финансови отчети за 2021 г. на 5-те общински 
търговски дружества на територията на гр. Казанлък: МБАЛ "Д-р Христо 
Стамболски" ЕООД, "ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък" ЕООД, 
"Балканинвест" ЕООД, "Казанлъшка Искра" ЕООД и "Индустриална зона - 
Казанлък" ЕООД. 
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Определихме представители в редовно Общо събрание на акционерите на 
УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора, в извънредно 
неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Стара Загора и за 
Общото събрание на акционерите на "Казанлък" АД. 
 
Пета група решения, свързани с устройството на територията, 
инфраструктурата, строителството и транспорта - 48 броя.  
 
Приехме 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. 
Приехме решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на 
предназначението на земеделски земи, засегнати съгласно техническото 
задание и предварителен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 
и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до язовир Копринка", в 
т. ч. и на пасища и мери. 
Приехме решение за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на община 
Казанлък през 2022 г., на стойност 250 000 лв. 
Утвърдихме предложение за актуализация на маршрутните разписания на 
градските линии от общинска транспортна схема на гр. Казанлък. 
 
Шеста група решенията, свързани с културата, образованието, спорта и 
туризма.  
 
Удостоихме със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ наш 
виден съгражданин - Цветан Цочев - за изключителен принос в развитието 
на културата в Казанлък, за огромния труд за съхраняване на българското 
танцово изкуство и за популяризиране на  българския фолклор по света. 
Удостоихме със званието „Вписване в Почетната книга на град Казанлък" - 
Надя Тончева - за нейните изключителни постижения в областта на 
музикалното изкуство, изразяващи се в дългогодишна изпълнителска, 
педагогическа и преподавателска дейност, довели до развитие и 
съхранение на българското и световно музикално наследство. 
Определихме средищни училища в община Казанлък за учебната 
2022/2023 година. 
Утвърдихме маломерни и слети паралелки в общинските училища в 
община Казанлък за учебната 2022/2023 година и дофинансиране за 
периода от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. 
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С наше решение открихме процедура за провеждане на публични търгове 
за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо 
хранене в ОУ "Кулата", ОУ "Чудомир", ОУ "Мати Болгария", СУ "Екзарх 
Антим I", ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. 
Вапцаров" гр. Казанлък. 
Приехме решение за предоставяне на Футболен клуб „Розова долина 
Казанлък“ на общински рекламни площи за разполагане на рекламни 
материали на „ЕФБЕТ“, с което осигурихме спонсорство в размер на 
250000 лева, за срок от 5 години. 
 
Седма група решения, свързани с решаването на социални проблеми.  
 
Приехме нов Правилник за устройството и дейността на Общинско 
предприятие "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня". 
Дадохме съгласие за разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. 
дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за 
раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово, общ. 
Казанлък. 
 
Осма група решения,  за изразяване на съгласие за участие на общината, 
в проекти и програми, както и решения за тяхното съфинансиране.  
 
Одобрихме проект на Акт за възлагане изпълнението на услуга от общ 
икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект № BG16RFOP001-
1.024-0005-C02 „Изграждане на социални жилища“, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). 
 
 
На фона на приетите 137 решения от Общински съвет Казанлък, през 
отчетния 6 месечен период, по съдебен и административен ред бяха 
обжалвани 10 от тях: 
 
- Адм. дело № 438/2022 г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на 
"Летище Казанлък" АД, против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС. 
Касае разрешение за изработване на ПУП за земите от Пояс I на СОЗ на 
Сондаж К-2 и Сондаж К-6 по КККР на гр. Казанлък 
- Адм. дело № 452/2022 г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на 
Диана Татарова от гр. Казанлък против Решение № 726/30.06.2022 г. на 
ОбС. 
- Адм. дело № 479/2022 г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на 
"Кумакс Инвест" ЕООД против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС, в 
частта му по т. II. 58, касаеща определения размер на субсидия за 
пътнически превози по междуселищни автобусни линии. 
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- В Административен съд - Стара Загора бяха образувани 5 бр. 
административни дела по жалби от Георги Георгиев от гр. Казанлък 
против Решения № 690 и № 711 от 26.05.2022 г. и Решения № 715, № 716 и 
№ 729 от 30.06.2022 г. Административният съд остави без разглеждане 
жалбите и прекрати производството по делата.  
- Адм. дело № 581/2022 г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на 
Валери Дачев от гр. Казанлък, против Решение № 766/28.07.2022 г. на 
ОбС. Административният съд остави без разглеждане жалбата и прекрати 
производството по делото.  
 
- За първи път в настоящия мандат, Кметът на Община Казанлък върна за 
ново разглеждане, три броя решения на общинския съвет: 
- Със Заповед № 1688/06.10.2022 г. Кметът на общината върна за ново 
обсъждане Доклад с вх. № ОС-1899/16.09.2022 г., касаещ откриване на 
процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ 
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525 с адрес: ул. Орешака 
№77, гр. Казанлък. Общинският съвет прие изложените съображения на 
Кмета на общината и гласува Решение № 797/17.10.2022 г.  
- Със Заповед № 1686/06.10.2022 г., Кметът на общината върна за ново 
обсъждане Доклад с вх. №  ОС-1905/19.09.2022 г. касаещ предоставяне за 
безвъзмездно ползване за срок от 5 години на обекти общинска 
собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. 
Казанлък на Сдружение "Футболен Клуб Розова долина - Казанлък". 
Общинският съвет възприе аргументите на Кмета на общината и прие 
Решение № 796/17.10.2022 г. 
- Със Заповед № 1687/06.10.2022 г., Кметът на общината върна за ново 
обсъждане Доклад с вх. №  ОС-1881/09.09.2022 г. относно даване на 
разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за 
застрояване за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.25, с начин 
на трайно ползване (НТП) "нива", местност "Каменно мостче" в землището 
на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението на същия в 
за "Производствени и складови дейности" ведно със схемите на 
техническата инфраструктура.   
Общинският съвет прие аргументите на Кмета и с гласуване прие Решение 
№ 798/17.10.2022 г.  
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Уважаеми общински съветници, 
 
В заключение ще си позволя да откроя няколко решения приети през 
разглежданото 6-месечие, които са с особена обществена значимост:  
 
С Решение № 715/30.06.22г. изменихме Бюджет 2022г. на община 
Казанлък, като подпомогнахме общинското здравеопазване със средства в 
размер на 250 000 лева за ремонт на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-
р Христо Стамболски“ ЕООД и 80 000 лева за изграждане на асансьорно 
помещение в „ДКЦ Поликлиника-Казанлък“ ЕООД.  
 
С Решение № 799/28.10.22г. закупихме Поземлен имот от 2222 кв.м. 
представляващ бивша част от парк „Розариум“ в гр. Казанлък. С 
придобития терен възстановихме парка в първоначалния му вид, което ще 
осигури по-комфортен и спокоен отдих на жителите и гостите на града. 
 
С Решение № 795/17.10.22г. предоставихме на Футболен клуб „Розова 
долина Казанлък“ общински рекламни площи за разполагане на рекламни 
материали на „ЕФБЕТ“, с което осигурихме спонсорство за клуба, в размер 
на 250000 лева, за срок от 5 години. 
 
 
 
 
Николай Златанов  
Председател на Общински съвет Казанлък 


