Отчет за изпълнението на програмата за управление на община Казанлък
за първата година на мандат 2015 – 2019
Завършваме година на упорит труд с екипа, с който започнах втория си мандат
като кмет на община Казанлък. С доверието и подкрепата на казанлъчани спечелих
възможността да продължа реформите и градивните промени в Казанлък за пета
поредна година. Това ми даде значителна преднина в надпреварата с времето да
разгърнем и доразвием заложените цели, проекти и програми, да видим реализацията
на много от тях, да оптимизираме процесите и ресурсите си за приоритетните
политики, да направим градивни нововъведения и да успеем да привлечем значително
по размер финансиране от външни източници и 100% безвъзмездно финансиране за посилна общинска администрация и инфраструктура в Казанлък.
Успяхме да наваксаме значителна част от наследените финансови загуби и дори да
инвестираме в ключови сфери за качеството на живот в Общината като образование,
здравеопазване и бизнес климат.
В настоящия отчет представям конкретните добри резултати, които постигнахме в
рамките на 2016 г. - с особена грижа към децата, учениците и младите момичета и
момчета на Казанлък, самотните и беззащитни наши съграждани, здравеопазването в
региона и редица социални услуги, които, в сравнение с други общини в страната,
спокойно мога да определя като привилегия за казанлъчани, с непрекъснатите усилия
за облагородяване на градската среда и пътната инфраструктура навсякъде в община
Казанлък, с активна политика за запазване и популяризиране на културата и историята
на региона.
Като категорична заявка за добрата оценка на работата ни до сега бих определила
споменатите тук бъдещи проектни предложения – някои от тях очакват класиране,
други са в процес на подготовка и реализаци
Освен на моя екип, разбира се, трябва да благодаря на всички, които ме подкрепиха в
успешните ни начинания: общинските съветници, бизнеса, неправителствените
организации и медии, на многото нови съмишленици и приятели – от България и света,
които спечелихме с работата си, на всички вас – благодаря за конструктивната
съвместна работа!

Всичко постигнато до тук ми дава най-сериозната мотивация да продължим да работим
и смело да насочим усилия към нови и мащабни цели за щастливия живот в Долината
на розите и на тракийските царе.
Постигнатото през мандат 2011-2016 г. и първата година от втория мандат 20152019 г. заслужено проправи пътя на община Казанлък към следващия програмен
период – 2014-2020г. През изминалите четири години подготвихме най-важните
стратегически документи за бъдещото развитие на общината. Благодарение на
целенасочената ни работа, Община Казанлък разполага с пълна проектна готовност
за привличане на 100 млн. лв. от външни източници на финансиране. С
договора, който подписахме през юни 2015 г. с Управителния орган на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Казанлък се нареди сред 39-те големи
общини в България, които ще бъдат конкретни бенефициенти и ще може да усвои
целево сумата от 19 658 031,68 лв. само по една от приоритетните оси на програмата.
Община Казанлък е едновременно конкретен бенефициент и Междинно звено по
тази програма, т.е сама ще избира, оценява, изпълнява и отчита проектните предложени
Инвестиционната програма на Община Казанлък предвижда изпълнение на
четири основни проекта за обновяване на градската среда, образователната
инфраструктура, изграждане на социални жилища и проект за интегриран градски
транспорт. Проектите ще се изпълняват в периода 2016 - 2023 година.
Основен акцент в дейността на отдел „Стратегическо планиране и проекти”
в периода ноември.2015 г. – октомври.2016 г. е координиране изпълнението на
основните стратегически документи на Община Казанлък, привличане на
външни източници за финансиране по програми и проекти, успешното
изпълнение и отчитане на проектите от предходния програмен период 2007-2013 г.
и реализиране на пълна проектна готовност за успешно и навременно стартиране
усвояването на финансов ресурс от текущия програмен период 2014-2020 г.
През първата година от мандат 2015-2019 е осъществен мониторинг по
изпълнение на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020. Годишен
доклад за 2015 година за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Казанлък 2014-2020 е одобрен от Общински съвет за развитие при Община
Казанлък и е приет с Решение № 136 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – Казанлък.
За ефективно изпълнение на Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020, с Решение №13 от 16.12.2015 г. на Общински съвет –
Казанлък, е прието „Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр.Казанлък“ за периода 2014-2020.
През април 2016 г. Община Казанлък подписа Споразумение за реализация на
Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,

процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.
Споразумението е за максимално общо финансиране на стойност 19 658 031,68
лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Инвестиционната програма на Община Казанлък предвижда изпълнение на
четири основни проекта за обновяване на градската среда, образователната
инфраструктура, изграждане на социални жилища и проект за интегриран градски
транспорт. Проектите ще се изпълняват в периода 2016 - 2023 година.
В Инвестиционната програма на Община Казанлък са включени и 4 резервни
проекта, които ще се изпълнят в случай на свободен финансов ресурс, след
осъществяване на основните проекти.
В изпълнение на целите и приоритетите за развитие на Община Казанлък, към
настоящия момент в процес на изпълнение са следните проекти с външно финансиране:
 „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на кв. „Кулата“ и кв.
„Крайречен“ в град Казанлък, посредством изграждане на водопроводна и
канализационна мрежа и ограничаване на отрицателното въздействие на
заустваните отпадъчни води“ към ПУДООС на МОСВ, на обща стойност от
1 987 049,40 лв.;
 „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и
„Грифони“, насочен към възстановяване и опазване на богатото културно
тракийско наследство в община Казанлък, финансиран по Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства“ на ФМ на ЕИП. Проектът е на
обща стойност 2 776 524,49 лв.;
 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на ОУ „Д-р
Петър Берон“, с. Шейново“, финансиран по проект „Красива България“ и на
обща стойност 244 442,00 лв., от които безвъзмездната помощ е на стойност
99 977,00 лв;
 „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и
движимо културно наследство от Долината на Тракийските царе“, финансиран
по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на ФМ на
ЕИП. Проектът е на обща стойност 365 807,51 лв.;
 „Щастливо детство“, финансиран от МОН за реновиране на детски съоръжения в
ДГ № 2 „Снежанка“, гр. Казанлък. Проектът е на стойност 10 000,00 лв.;
 „Красив залез“, насочен към облагородяване на терен в парк „Тюлбето“ с цел
създаване на място за отдих, игри и почивка, финансиран от ПУДООС и на
обща стойност 10 000,00 лв.;
 „Създаване на работилница за трудотерапия при ДЦДУ, гр. Казанлък“,
финансиран от Фонд „Социална закрила“ на МТСП на обща стойност 21 414,00
лв.;

 „Изграждане на нова сграда за Национален център по природо-математически
науки към ПМГ „Никола Обрешков“ на стойност 486241,99 лв., финансирани от
Държавния бюджет;
 За подобряване на административния капацитет на Община Казанлък във връзка
с изпълнение на Инвестиционната програма е сключен Договор за 100%
безвъзмездна финансова помощ за проект/Бюджетна линия „Техническа помощ
за Община Казанлък“ на стойност 105 674,27 лева. Чрез бюджетната линия се
обезпечава ефективно и ефикасно изпълнение на потребностите и
ангажиментите на Община Казанлък в качеството й на местна власт, Междинно
звено и Бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020.


„Независим живот в община Казанлък“, насочен към подобряване достъпа на
хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване до услуги за
социално включване и здравеопазване, финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г., на
обща стойност 499 765,52 лв.;

 „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция4, насочен към
подпомагане на ученици от етническите малцинства за постигане на пълноценна
и успешна професионална, социална и творческа реализация, финансиран по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и на обща стойност
215 108,99 лв.;
 Услуга „Социална трапезария“, финансиран от Фонд „Социална закрила на
МТСП, на обща стойност 5888,00 лв.
 Проект „,Приеми ме 2015 г.", финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003 за
предоставяне на социалната услуга ,,Приемна грижа" -Подкрепа на процесът на
деинституционализация на деца, като се продължи и надгради устойчив модел
за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани
институции и на деца, които се намират в риск от изоставяне. Фокус се поставя
върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
 ,,Активиране на неактивни лица", в партньорство с Агенция по заетостта е
назначен младежки медиатор за Активиране на не активни младежи, които не
учат, не работят и не са регистрирани в Бюро по труда.
Община Казанлък интензивно работи в посока осигуряване на безвъзмездна
финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на публични сгради,
обект на образователната, социалната и културната инфраструктура. В изпълнение на
този приоритет в процес на изпълнение са следните проекти:
 Проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3
детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“, финансиран по Програма БГ
04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Проектът обхваща

ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ДГ № 9 „Слънчице“, ДГ № 15 „Звънче“, ДЯ № 4
“Пролет“ и ДЯ № 5 „Детелина“, и е на обща стойност 653 180,04 лв.
 Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Кулата“, град Казанлък“, финансиран от Националния доверителен екофонд
(НДЕФ). Проектът предвижда подмяна на отоплителна инсталация,
топлоизолация на покрив и външни стени, и подмяна на дограма. Обща стойност
на проекта – 389 889,23 лв.
 Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“, град Казанлък“, финансиран от Националния
доверителен екофонд (НДЕФ). Проектът предвижда топлоизолация на покрив и
външни стени и подмяна на дограма. Обща стойност на проекта – 247 823,07 лв.
 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на ОУ „Д-р
Петър Берон“, с. Шейново“, финансиран по проект „Красива България“ и на
обща стойност 244 442,00 лв., от които безвъзмездната помощ е на стойност
99 977,00 лв;
Национален Доверителен Екофонд е одобрил за финансиране и следните проекти на
Община Казанлък, които предстои да бъдат изпълнени през 2017 година:
- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Екзарх Антим I“,
гр. Казанлък“ на стойност 1 378 828,26 лв., от които 15 % съфинансиране;
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък“ на
стойност 1 541 962,86 лв., от които 15 % съфинансиране.
В изпълнение на заложените цели и приоритети за мандата към настоящия
момент са разработени, внесени за оценка и очакват класиране следните проекти на
Община Казанлък:
 Проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ е част от
Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020 и е на етап оценка от Междинно звено. Проектът предвижда цялостно
обновяване, реконструкция и рехабилитация на общо 6 обекта в ж.к. „Изток“ на
гр. Казанлък на обща стойност 5 655 048,59 лв. Предвидено е създаване на зони
за отдих чрез обновяване на две междублокови пространства в жк Изток и
реконструкция на 4 улици с прилежащите тротоари - ул. „Капитан Петко
Войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“ и ул. „Кремона“. Проектът е
разработен за финансиране със 100% безвъзмездна финансова помощ;
 Проект „Обновяване на образователна инфраструктура в община Казанлък“ е
част от Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на
ОПРР 2014-2020 и също е на етап оценка от Междинно звено. Проектът
предвижда цялостна реконструкция на 8 обекта на обща стойност 9 512 332,06
лв. и е с продължителност от 26 месеца (до 31.12.2018 г.)., от които в гр.
Казанлък ЦДГ № 1 „Здравец“, ОДЗ № 11 „Слънце“ и ОДЗ № 15 „Звънче“ –

филиал в ж.к. „Изток“ и по населени места от общината - ОУ „Св. Климент
Охридски“, гр. Крън; ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово и ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка. В обектите ще бъдат изпълнени мерки за
енергийна ефективност и обновяване на оборудването, обновяване на дворното
пространство, както и адаптирана на средата за трудноподвижни лица;
 ,,Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на
община Казанлък, местност ,,Каракос" на стойност 5 097 809,36 ЛВ., внесен в
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към
МОСВ;
 ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън - I-ви подетап
на строителство", на стойност 2 503 035,56 лв., внесен към Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда;
 "Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък" на стойност 8 298,40 лв.,
депозиран към Oперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
2014-2020.;
Проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, очакващи класиране са:
 „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в ДГ № 2
„Снежанка“, град Казанлък“, финансиран по Програма БГ 04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Проектът е на обща
стойност 170 101,53 лв.;
 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба в
с. Дунавци, община Казанлък“ на стойност 129 486,87 лв., от които 85%
финансиране от НДЕФ, одобрен на Етап 1 и предстои оценка на Етап 2;
 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на
община Казанлък, предоставена за социални услуги" на стойност 208496,39 лв.,
от които 85% финансиране от НДЕФ - одобрен на първи етап, очаква оценка на
втори етап от Национален Доверителен Екофонд;
 ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ ,,Св.Св.
Кирил и Методи" с.Кънчево“ на стойност 163 809,88 лв., към Национален
доверителен екофонд;
В подкрепа за изпълнение и постигане на целите ни като по-значими проектни
предложения, които са в процес на подготовка, представям:
 Проект „Интегриран градски транспорт“ - част от Инвестиционната програма на
Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Проектът ще се
осъществява на два етапа като целта е да се постигне по-ефективен, по-бърз и
екологичен градски транспорт, с по-малко потребление на енергия и
възможности за алтернативни форми на транспорт. През отчетната година е

изготвено прединвестиционно проучване на цялата система на градския
транспорт на град Казанлък. Изготвен е цялостен мултикритериен анализ, на
база на който са изведени алтернативи със заложени конкретни дейности с
количествени и финансови параметри. Като най-приоритетна е определена
алтернатива 3 „Иновативен интегриран градски транспорт“, която за първи етап
предвижда в рамките на 3 340 641,67 лева безвъзмездна финансова помощ да
бъдат закупени електробуси, изграждени зарядни станции, информационна
система за управление на градски транспорт, извършен ремонт на бул. „Розова
долина“ и рехабилитация на спирки на градския транспорт. Предстои прединвестиционното проучване да бъде внесено за одобрение от Общински съвет –
Казанлък.
 ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ ,,Христо
Ботев" с.Енина“ – проект към национален Доверителен Екофонд на работна
стойност 1 036 002 лв. ;
 ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ "Възродена
Искра", гр. Казанлък“ - към национален Доверителен Екофонд на стойност 180
000,00 лв. по обследване за ЕЕ.
В първата година от Мандат 2015-2019 Община Казанлък изпълни и успешно
приключи проекти в различни обществено-значими сфери, финансирани от външни
източници:
- Община Казанлък беше активен партньор по проект по подмярка 19.1
„Подкрепа за водено от общностите местно развитие“ по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020. В рамките на проекта беше учредена
«Местна инициативна група “Мъглиж, Казанлък, Гурково“ и разработена
Стратегия за развитие на МИГ-а. Стратегията е одобрена за финансиране по
подмярка 19.2 на ПРСР и ще бъде изпълнявана и управлявана от МИГ-а в
рамките на програмен период 2014-2020. Подходът за кандидатстване,
одобрение и финансиране на проекти от МИГ-а е иновативен за община
Казанлък, Мъглиж и Гурково и ще допринесе за подобряване на
комуникацията, отговорността и съпричасността на всички заинтересовани
страни, вкл. местна власт, бизнес, НПО;
- Проект ,,Изграждане на музей на розата", на стойност 1мил.лв., финансиран
от Държавен бюджет. В рамките на проекта е изградана съвременна,
мултифункционална сграда със застроена площ от 1200 кв.м., в която се
демонстрират историята и даденостите на района, както и целия затворен
кръг на розопроизводството;
- Фонд „Социална закрила“ финансира проект „Обществена трапезария“ на
стойност 7636 лв., чрез които беше осигурен обяд за 40 потребители в
периода януари-април 2016 година;

-

-

Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“2014-2020 финансира
Социална услуга „Личен асистент“ в размер на 160 хил. лв. за 40
потребители от общината за период от 10 месеца - до 27 април 2016 година;
Министерство на регионалното развитие и благоустройството финансира в
размер на 685 000 лв. проект „Частична реконструкция на водопроводна
мрежа в кв. ,,Васил Левски“, гр. Казанлък“, чрез който беше осигурена
питейна вода за населението от региона, подобрено качеството на водата и
намалени загубите;

ОБРАЗОВАНИЕ
През изминалата година се реализираха редица важни за развитието на
образователната система реформи, благодарение на които детските и учебните
заведения заработиха още по-ефективно, при по-голям контрол и по-високо
качество на предоставяната социална и образователна услуга в тях.
1.
Община Казанлък предприе действия по втори етап от оптимизиране
мрежата от детски заведения, считано от 01.06.2016 година. След проведената на първи
етап оптимизация от 01.01.2014 г. и прилагането от всички детски градини на системата
на делегиран бюджет стана предпоставка Кметът на общината да внесе доклад до
Общински съвет – Казанлък с искане да бъде извършена още една оптимизация.
Основната причина бе, че оставащите самостоятелни детски градини по населените
места извън гр. Казанлък не могат да се справят с предоставените им бюджети и се
налага дофинансиране в частта „Държавна дейност“. За да се използва максимално
ресурсът, предоставен от държавния бюджет, а не да се разходват средства от местните
приходи (които, примерно, се влагат в прилагане на мерки за енергийна ефективност),
тези детски градини бяха преобразувани във филиали на детски заведения от гр.
Казанлък, които имат достатъчно средства, за да поемат съответните задължения. След
извършеното преобразуване детските градини бяха преструктурирани в общо 13
заведения от гр. Казанлък, като всяко едно от тях има поне по един филиал в друго
населено място.
2.
Чрез финансиране от Националния доверителен екофонд е подменена
отоплителната инсталация и дограмата, направена е топлоизолация на покрив и външни
стени на две основни училища в гр. Казанлък - ОУ „Кулата“ (по Проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Кулата“, гр. Казанлък“) и в ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ (по Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък“). Общите стойности на
проектите съответно са 389 889,23 лв. и 247 823,07 лв. Спечелен е и проект за
повишаване на енергийната ефективност на сградата на Средно училище „Екзарх
Антим I", гр. Казанлък. Общата стойност на проекта е 1 378 828,26 лв., от които 206
824,24 лв. съфинансиране от общинския бюджет. Ремонтните дейности са предвидени
за 2017 г. В процес на подготовка са формулярите за кандидатстване пред Националния
доверителен екофонд по внедряване на мерките за енергийна ефективност в училищата

в с. Кънчево и с. Енина. Работите по тях са предвидени за 2018 г. По проект „Красива
България“ се финансират ремонтни дейности в още едно училище от малко населено
място на общината – проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ
ремонт на блок Б - част от ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново“. Проектът е на обща
стойност 244 442 лв., от които 99 977 лв. е безвъзмездна помощ, а 144 465 лв. са
средства на Общината. Проектът е в процес на изпълнение и ще приключи до
31.11.2016 г.
3.
Съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2016 г. за
строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените места
в ДГ № 2 „Снежанка“, гр. Казанлък се извърши цялостно топлоизолиране на външните
стени, ремонт на покрива и топлоизолация на пода на сградата. Старата дограма е
заменена с нова PVC. Направена е подмяна на тръбната мрежа на отоплителната
инсталация и на част от радиаторите, изградено е мълниезащитно съоръжение. За
ремонтните дейности бяха предвидени 265 300 лв. Допълнително Община Казанлък
кандидатства пред Министерство на образованието и науката за подобряване спортните
площадки на детското заведение на обща стойност 10 000 лв., включващо подмяна на
игрални съоръжения и обновяване на дворното пространство, съгласно действащата
нормативна уредба.
4.
Община Казанлък изработи и кандидатства с проектно предложение в
сферата на образованието, а именно проект „Дъга на толерантността – партньорство за
ефективна интеграция“, който се финансира от Европейски социален фонд чрез
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. С
решение № 198/30.06.2016 г. на Управляващия орган предложението е одобрено за
финансиране на обща стойност 215 108,99 лв. и с продължителност 24 месеца.
Партньори са основните училища в с. Копринка, с. Горно Черковище, с. Ръжена, с.
Кънчево, с. Шейново и с. Хаджидимитрово. Основната му цел е да подпомогне
учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи и получили
международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат
успешна професионална, социална и творческа реализация.
5.
На 30 юни тази година традиционно отвори врати обновеният детски
лагер „Паниците” край гр. Калофер и предостави на летуващите чудесни условия за
почивка, игри, обучение и занимания.

Беше извършени подмяна на остарялата и силно амортизирана
дограма на обща стойност 20 000лв., с което се продължава тенденцията на Община
Казанлък поетапно да извърши основен ремонт на базата.

За две поредни седмици беше осигурен престоят на деца от ЦНСТ за
деца/младежи без увреждания, гр. Казанлък

Със Заповед №1277/03.08.2016 г. на Кмета на община Казанлък беше
осигурен безплатен обучителен и възстановителен лагер за една седмица в Почивна
база „Паниците“ за ученици и техните треньори от Волейболен клуб „Казанлък“.
Средствата бяха осигурени от Общинската програма за закрила на детето за 2016
година.


Община Казанлък традиционно предостави цялата база за две
поредни смени на Националната школа по физика с ръководител Теодосий Теодосиев.
Сред неповторимата природа 155 деца от Казанлък и страната се обучаваха и
същевременно почиваха и събираха сили за нови по-високи постижения на национално
и международно ниво в областта на физиката.
Благодарение на Община Казанлък, която въпреки финансовите затруднения се
постара да подобри максимално условията в лагера и тази година интересът на деца и
родители беше засилен, в резултат на което базата беше посетена от 450 деца.
6.
Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби със заповеди на Кмета на община Казанлък са отпуснати
едногодишни стипендии за петима ученика по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавните и общински училища през 2016 г., приета с ПМС
№ 68/31.03.2016 година в областите наука, изкуства, спорт на в общ размер на 8 100 лв.
7.
По Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и 2016 г. със
Заповед № 1841/05.10.2015 г. на Кмета на общината бяха изплатени още седем
едногодишни стипендии (на обща стойност 10 920 лв.) за периода от м. октомври 2015
г. до м. септември 2016 г. на ученици, получили призови места на национални и
международни фестивали, конкурси, състезания и др., а от м. октомври 2016 за една
година са утвърдени още 7 стипендианта в областите изкуства и спорт.
Чрез ОПЗД в частта си за подпомагане на даровити деца училищният отбор по
волейбол на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък взе участие в Световните
ученически игри в Сърбия, на които завоюва най-доброто класиране през последните
двадесет години за България на този форум – 6 място. За дейността бяха изразходвани
общо14 700 лв. (3 000 лв. такса за участие, преведени през есента на 2015 г. и 11 700 лв.
за обезпечаване престоя на участничките).
Общо изразходваните средства по Общинската програма за закрила на детето за
2016 г. са в размер на 27 778 лв. (за подпомагане участия на деца и ученици в различни
конкурси, фестивали, състезания и други на национално и международно ниво).
8.
Тъй като един от основните приоритети в сферата на образованието за
мандат 2015 – 2019 г. е приспособяване на средата в училищата и детските градини към
децата със специални образователни потребности, чрез изработената формула за
разпределение на средствата по единен разходен стандарт за 2016 г. за общинските
училища бяха заделени 20 000 лв. за закупуване на 2 бр. стълбищни роботи. От тях
могат да се възползват училищата, в които се обучават ученици, използващи и
инвалидни колички.
9.
В отговор на търсенето на млади кадри от страна на бизнеса Община
Казанлък категорично изрази своята подкрепа за въведеното дуално обучение в
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” гр. Казанлък (едното от двете пилотни за
страната училища) обучение в рамките на проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждане
принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран
от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Общината ни се нуждае от допълнителна подготовка на техници за машини и системи с
цифрово програмно управление. Четири от казанлъшките фирми, които се включват
като партньори в проекта за дуално обучение, са „Арсенал“ АД, „Гуала клоужърс
България“ АД, „Строителна механизация“ АД и „М+С Хидравлик“ АД. Те приемат
ученици за практическо обучение, осигуряват им менторска подкрепа и професионална
реализация. Голямата цел на проекта и дуалното обучение е да създаде кадри за
местните фирми и да осигури приемственост между специалистите.
10.
Общинското ръководство в партньорство с Технически университет –
София и Колеж по енергетика и електроника към него предприе стъпки за изнесено
обучение на територията на гр. Казанлък по специалността „Технология на
машиностроенето“. Изборът на специалност е в следствие на проучванията сред
местния бизнес, процедурата в момента е в Акредитационен съвет за одобрение.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Повишаване качеството на предоставяните услуги, намаляване на
разходите и създаване на по-добри условия за работа на всички служители в
сферата на здравеопазването са част от основните приоритети за Община
Казанлък.
1. През 2016 г. Община Казанлък за първи път стартира прием на документи за
подпомагане на лекари-специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, гр.
Казанлък. Фондът от 30 000 лв. бе включен в бюджета на Общината за 2016 г., като
неговата цел е да финансира специализацията на лекари, които работят в МБАЛ „Д-р
Христо Стамболски“. От максималната сума за един специализант (в размер на 3 000
лв.) се възползваха трима лекари в областите „Гастроентерология“, „Анестезиолигия и
интензивно лечение“ и „Ендокринология и болести на обмяната“. Подпомагането на
млади лекари-специализанти в развитие на техния потенциал е с цел повишаване на
конкурентността, достъпността и ефективността на предоставяните услуги от
болничното заведение.
2.
Считано от 01.07.2016 г. се увеличи основната месечна работна заплата на
медицинските специалисти, работещи в детското и училищното здравеопазване (детски
ясли, яслени групи в детски градини, здравни кабинети в детските градини и
училищата в община Казанлък).
3. Община Казанлък успешно изпълни проект „Подмяна на отоплителна
инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град
Казанлък“ на обща стойност 653 180,04 лв., финансиран от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Детските заведения,
обект на интервенцията, бяха Детска ясла № 4 „Пролет“, Детска ясла № 5 „Детелина“,

ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ЦДГ № 9 „Слънчице“ и ОДЗ №15 „Звънче“. В обектите
предварително бяха реализирани енергоспестяващи мерки като подмяна на дограма,
изолация на външни стени и покрив. Основната цел на проекта бе да се подобри
допълнително енергийната ефективност на 5-те детски заведения посредством подмяна
на отоплителните им инсталации, горивната база и газификацията им. Изпълнението на
тези мерки ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и
подобряването на условията в образователната инфраструктура на територията на
община Казанлък. От реализацията на посочените дейности пряко ще се възползват 684
деца на възраст от 1 до 7 години, посещаващи детските заведения, 136 души персонал,
работещ в тях, както и техните семейства.
4.
Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ –
Казанлък“, на стойност 1 541 962,86 лв., със собствено финансиране 231 294,43 лв. с
ДДС, след окончателното му одобрение през 2015 г., изчаква финансиране. За сградата
на поликлиниката се предвиждат дейности по топлоизолация на външните стени,
покрива и пода, подмяна на дограмата, повишаване на ефективността на системата на
топлоснабдяване и мерки по осветителната инсталация.
5. Във връзка с нарастване на заболеваемостта от захарен диабет тип 1 при деца и
ученици, посещаващи детските заведения и училища в община Казанлък, беше
проведено обучение на медицинските специалисти и учителите от детските заведение и
училищата на тема „Грижа за деца и юноши със захарен диабет тип 1“ и практическо
обучение за работа с глюкомер от специалист детска ендокринология и болести на
обмяната. Голяма част от медицинските специалисти получиха безвъзмездно глюкомер
и консумативи за работа с него, както и глюкагонов комплект за спешни случаи на
хипогликемия за здравните кабинети, в които работят. Обучението се проведе през м.
март 2016 г. в залата на „Младежки дом“, гр. Казанлък.
6. От есента на 2015 г. Общинското предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност
Детска млечна кухня“ ежедневно приготвя и предоставя готова храна за децата,
ползващи услугите на Детска млечна кухня и за децата, посещаващи детски ясли и
детски градини на територията на общината – приблизително за 2 400 деца на ден на
възраст от 10 месеца до 7 години (в 4 детски ясли и 13 детски градини с 16 филиала).
Около 400 родители се възползват от услугите на Детска млечна кухня в Казанлък и
във филиалите по населените места: гр. Крън, с. Енина, с. Шейново, с. Копринка, с.
Бузовград, с. Черганово и с. Овощник. С това решение за една година са спестени близо
900 000 лв. от местния бюджет.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Община Казанлък работи задълбочено и целенасочено в посока откриване
на нови социални услуги, както и укрепване и разширяване на съществуващите.
Постигнато бе професионално и компетентно партньорство и взаимодействие с

всички организации от неправителствения сектор в социалната сфера, развиващи
своята дейност на територията на общината.
1. В резултат на усилията на Община Казанлък за периода от м. ноември
2015 г. до м. септември 2016 г. като делегирана държавна дейност се разкриха няколко
социални услуги от резидентен тип: „Център за настаняване от семеен тип на
деца/младежи с увреждания” – 2 бр., с капацитет 14 места за всеки един от тях и 12
лица численост на персонала, „Център за настаняване от семеен тип на
деца/младежи без увреждания” – 1 бр., с капацитет 14 места и 12 лица численост на
персонала и „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – 1 бр., с
капацитет 8 места и 8 лица численост на персонала. Трите ЦНСТ и ЗЖ са предоставени
за изпълнение на външен доставчик – Фондация „Сийдър“.
2.
Община Казанлък стартира процедурата за увеличаване капацитета на
услугата „Център за обществена подкрепа“, възложена за изпълнение на СНЦ „Бъдеще
за децата“, от 60 на 80 места.
3.
Община Казанлък стартира процедурата за увеличаване капацитета на
услугата „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ от 15 на 20 места.
4.
Извършиха се дейностите по Договор за партньорство между Община
Казанлък и АСП за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, по Проект
„Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, бюджетна линия „Нови алтернативи”. Сключени бяха трудови
договори с 49 лица на длъжност „Личен асистент”, 49 потребители ползваха услугата
„личен асистент". Бюджетът за трудови възнаграждения на личните асистенти беше на
обща стойност 144 000 лв.
5.
Община Казанлък сключи още 92 договора за предоставяне на социалната
услуга „Личен асистент“ по проект „Независим живот в община Казанлък“. Проектът е
на обща стойност 499 765,52 лева и е с продължителност 22 месеца, а срокът на
предоставяне на социалната услуга– до 20 месеца. се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално
съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020. Потребителите на социалната услуга са лица с увреждания и техните
семейства, хора над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за
самообслужване.
6.
Община Казанлък подписа Договор по проект „Обществени трапезарии”
с МТСП, финансиран от Фонд „Социална закрила”, на стойност 13 432 лв. Общо 40
потребители са ползвали услугата от целеви групи социално слаби, хора с увреждания,
скитащи и бездомни лица, самотно живеещи с ниски доходи за период от 7 месеца (от
01.10.2015 г. до 30.04.2016 г.). На 12.09.2016 г.се подписа следващ договор за
предоставяне на социалната услуга за периода от 03.10.2016 г. до 31.12.2016 г. за 40
потребители. Стойността на проекта за този период е 5 888,00 лв. На одобрените

потребители за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“ се предлага
обедно меню, включващо супа, основно ястие и хляб. Храната се приготвя в Домашен
социален патронаж.
7.
Социалната услуга „Обществена трапезария” в община Казанлък има
голяма значимост за населението и е подходяща форма за помощ и обгрижване на
нуждаещите се граждани. С предоставяне й Община Казанлък подпомага за пореден
път най-уязвимите групи от населението в общината, които се нуждаят от подкрепа.
Именно това бе причината да се разработи и подаде проектно предложение по
„Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък”, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване
на топъл обяд - 2016“, Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане. Чрез него ще се обслужват 40 потребители от следните целеви групи:
 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от
ППЗСП;


Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;



Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии
за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени
пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;



Скитащи и бездомни лица и деца;



Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17
от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и чужденците.
Периодът на проекта е януари 2017 г. – април 2017 г., като общата му стойност е в
размер на 8 298,40 лв.
8.
На 11.12.2015 г. бе подписано Споразумение за партньорство № BG03ПС01-55/11.12.2015 г. между Агенция социално подпомагане и Община Казанлък по
проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003 „Приеми ме 2015” за предоставяне
на социалната услуга «Приемна грижа». Стопроцентовата безвъзмездна финансова
помощ до юли 2018 г. за всички 82 общини-партньори е в общ размер на 51 600 000 лв.
Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с
увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, деца, които са непридружени
бежанци. Този проект се явява естествено продължение на изпълнявания до момента
проект „И аз имам семейство“ по ОПРЧР, чрез който се подкрепя процесът на
деинституционализация на деца, като се продължи и надгради устойчив модел за
развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани
институции и на деца, които се намират в риск от изоставяне. Утвърдените приемни
семейства, с които работи Екипът по приемна грижа в община Казанлък са 19, като в 12
от тях са настанени и се отглеждат 13 деца. От началото на 2016 г. пет деца,
отглеждани в приемни семейства, са осиновени, а едно дете е реинтегрирано в
билогичното семейство. Две семейства, кандидати за приемни родители, се явиха пред
Комисията по приемна грижа и са в очакване на нейното решение, надявайки се

успешно да се включат в проект „Приеми ме 2015“ и да осигурят дом, уют, грижа, обич
и закрила на деца в риск.
9.
Към настоящия момент Община Казанлък реализира проект „Създаване
на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с увреждания, Казанлък“
финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната
политика. Основната цел на проекта е да се създаде работна среда, близка до реалната,
за трудотерапевтични занимания на потребителите на дневни социални услуги за деца
и възрастни с увреждания в град Казанлък. В работилницата за трудотерапия ще бъдат
обособени 3 индивидуални работни места и 1 обща работна площ. По този начин
индивидуално или групово, под ръководството на трудотерапевт, децата и младежите
ще могат да се запознаят с различни видове дейности, основно по обработката на
дърво. В работилницата децата и младежите с увреждания ще могат да придобиват
елементарни трудови умения и да изработват различни предмети. Това ще допринесе за
тяхното развитие, самочувствие и ще подпомогне социалното им включване.
Постигането на целите на проекта ще има дългосрочен ефект върху общността относно
усвояване на трудови умения и повишаване на шансовете за успешното социално
включване на хората с увреждания. Провеждането на трудотерапевтични занимания в
специално оборудвана среда, близка до реалната, ще даде възможност за по-качествено
усвояване и изграждане на трудови навици и умения.
Общият бюджет на проекта е на стойност е 21 152,35 лв. с ДДС.
Продължителността му е шест месеца: 01.07.2016 - 31.12.2016 г.
Работилницата ще се ползва освен от потребителите на Дневен център за деца с
увреждания, така и от клиентите на Дневния център за възрастни хора с увреждания.
10.
Община Казанлък получи одобрение на I етап за още два проекта от
НДЕФ. Мерки по енергийна ефективност ще бъдат приложени за Центъра за
обществена подкрепа на ул. „Войнишка“ № 20 в гр. Казанлък (бившата
Административна сграда № 2 на Общината, предоставена за социални услуги) и за
сградата на бившата здравна служба в с. Дунавци. И двата проекта ще бъдат
финансирани от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен
екофонд (НДЕФ). Проектът за сградата, където се помещава Центърът за обществена
подкрепа, който вече трета година осигурява комплексни грижи за деца и родители в
риск, цели намаляване на емисиите на парниковите газове и повишаване на
енергийната ефективност. Дейностите, предвидени за 2017 г., включват топлоизолация
на всички типове външни стени и в подпокривното пространство на скатния покрив,
цялостна подмяна на врати и прозорци и демонтаж на съществуващия нафтов
водогреен котел и горивно стопанство. Общата стойност на проекта е 208 931,51 лв. с
ДДС, от които общинските средства са в размер на 31 339,73 лв. с ДДС. За сградата на
бившата здравна служба в с. Дунавци предвидените дейности за 2017 г. са:
топлоизолация на външните стени и на покрива на сградата, подмяна на прозорци и
врати на сградата, подмяна на осветлението и изграждане на нова отоплителна
инсталация. С решение на Общински съвет – Казанлък № 518/28.09.2015 г. сградата е
дадена на сдружение с нестопанска цел „Оптима“ за безвъзмездно ползване с цел

изграждане на защитено жилище за хора умствена изостаналост. Средствата по проекта
са 129 486,87 лв. с ДДС, от които самоучастието на Общината е 19 423,03 лв. с ДДС.
Проектите са част от политиката на община Казанлък за подобряване на социалната
инфраструктура, която да модернизира необходимите за общността услуги. Предстои
внасяне на документи по двата проекта за кандидатстване пред НДЕФ на втори,
окончателен етап.
11.
За изминалия едногодишен период по социалните програми за заетост в
Община Казанлък са включени 18 лица:
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 2
лица
По Регионална програма за обучение и заетост – 5 лица
По Програма „Старт в кариерата” – 1 лице
Активиране на неактивни лица – 1 лице
Национална програма „Обучение и заетост на продължително безработни лица,
Компонент 2“ – 6 лица
По Програма „Клио“ – 2 лица
По Програма за обучение и стажуване – обучени 15 лица, стажувало 1 лице
12.
Ежегодно се отпускат еднократни финансови помощи на граждани в
случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи
изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или
извънредни ситуации. За 2016 г. са подпомогнати 14 лица с 5 200 лв.
13.
Община Казанлък за поредна година финансира семейни двойки,
кандидатствали по процедурата за подпомагане на асистирана репродукция за
семейства по метода „Ин витро”. Подпомогнати са 8 семейни двойки с общата сума от
10 000 лв.
14.
От бюджета на Община Казанлък ежегодно се финансират дейности по
Социален календар на стойност 3 500 лв. Финансират се общински конкурси, чествания
и други мероприятия за лица и деца в неравностойно положение. Подпомогна се и
дейността на клубовете на пенсионера в гр. Казанлък и населените места в общината
със сумата от 30 690 лв., основно за издръжка, транспорт и ремонтни дейности. В
същото време Община Казанлък подпомага дейността на Съюза на хората с
увреждания, Съюза на хора със зрителни увреждания, Съюза на хора със слухови
увреждания, Съюза на военно пострадалите и БЧК. От бюджета на Общината бяха
заделени 4 200 лв.
15.
През 2016 г. бе приета Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги (ОСРСУ) в община Казанлък 2016 – 2020 г. За целите на общинското планиране
със Заповед № 374/16.03.2016 г. на Кмета на община Казанлък беше сформирана
работна група за стратегическо планиране на социалните услуги и разработване на
ОСРСУ в община Казанлък 2016-2020 г., с разписани конкретни задачи. При
разработването на настоящата стратегия бяха провеждани работни срещи между
представителите на работната група, водена беше кореспонденция в изпълнение на
конкретните стъпки при разработване, обсъждане и приемане на Стратегията.

Стратегията беше обсъдена и приета на заседание на Обществения съвет за съдействие
и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане - гр. Казанлък.
В съответствие с Общинската стратегия продължават дейностите за осигуряване на
партньорство и сътрудничество с неправителствените организации по отношение на
предоставяне на социални услуги, реализиране на редица обучения за повишаване
квалификацията на работещите в социалната сфера, реализиране на съвместни
инициативи и не на последно място, подпомагане при подготовка на проектни
предложения и привличане на финансов ресурс. Такива НПО са Фондация „Сийдър“,
гр. София, „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък, „Самаряни“, гр. Стара Загора, „Надежда и
домове за децата“ – клон България и др.
16.
През м. декември 2015 г. Община Казанлък получи хуманитарна помощ
(дрехи) от Евангелска църква „Петри”, гр. Билефелд, Германия. Хуманитарната помощ
е разпределена и раздадена на съюзите на хората с увреждания и военнопострадали,
Защитено жилище в с. Овощник, ДЦДУ, ДЦВХУ, Пенсионерски клуб – Казанлък, ДСП
и ДЦСХ, ЦСРИ и ЦОП, ЦНСТ и ЗЖ в Казанлък, Домовете за стари хора и ДВХД.

СПОРТ
Община Казанлък подпомага дейността на близо 40 спортни клуба, развиващи
своята дейност на територията на общината. Подкрепя ръководствата на спортните
организации в усилията им да привличат спонсори, да организират спортни събития, да
обучават и развиват младите таланти на Казанлък. Подобрява се спортната база.
1. През 2016 Община Казанлък субсидира 31 спортни клуба по Наредба №
34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове на
територията на община Казанлък. Средствата за подпомагане дейността на спортните
клубове са в размер на 220 000 лв. и са одобрени с Решение № 49/28.01.2016 г. на
Общински съвет – Казанлък. От тази сума 40 000 лв. са отделени за изготвяне на
инвестиционен проект за цялостна реконструкция на стадион „Севтополис“. От
останалата сума са изразходвани 50%.
2. Спортния календар за 2016 година на Община Казанлък е с обща
стойност от 55 800 лв. За първа година в Календара беше включен Първи градски
турнир за деца „Тракийски стрели 2016“. За първи път беше проведена Празнична
лекоатлетическа щафета по случай 22 септември – Ден на Независимостта на България
за купа „Независимост“ на Община Казанлък. През тази година на територията на
община Казанлък премина факлата на световния пробег за мир. Община Казанлък
осигури 3000 лв. награден фонд за премийния спринт на 65-та Международна
колоездачна обиколка на България. Бяха подпомогнати СКА „Пендарева“ и ЛК
„Цветанка Христова“ за участие в мемориален турнир „Цветанка Христова“, гр. София.
Община Казанлък подпомогна участието на корейски лектори по таекуондо.
Благодарение на Община Казанлък Стефан Петков ще участва в Балканиада по лека
атлетика за ветерани в Нови Сад, Република Сърбия. Както през всяка година и през

2016 г. Община Казанлък награди 10-те най-добри спортисти, треньор и отбор на
година в гр. Казанлък. Със съдействието на Община Казанлък през 2016 г. се проведоха
държавни и международни първенства по лека атлетика, волейбол, футбол, колоездене,
йога, планински велосъстезания, автомобилизъм, спортни танци, тенис на маса и др.
3. През 2016 година община Казанлък отдели близо 45 000 лв. за поддръжка
на спортните бази: електроенергия, вода, текущи ремонти, материали по поддръжка на
терени и зали, физическа охрана и др.
4. От бюджета на Общината бяха отделени 40 000 лв. за изготвяне на
инвестиционен проект за цялостна реконструкция на стадион „Севтополис“. Извърши
се ремонт, включващ вътрешна и външна изолация, подмяна на дограма, ремонт на
покривна конструкция, подмяна на ел. инсталация, газифициране, изграждане на вход
за достъп на спортния обект и подходящи санитарни възли за хора с увреждания и др.
Общата стойност на ремонта е в размер на 287 068,34 лв., осигурена от бюджета на
Община Казанлък.
ДЕЙНОСТ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
През изминалата една година Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
продължава да изпълнява предвидените от ЗБППМН дейност по предотвратяването на
противообществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни
на територията на община Казанлък.
През периода са проведени 7 комисии към МКБППМН. На тях са разгледани
възпитателни дела за 45 деца. За този период са настанени 3 деца в СПИ /Социалнопедагогически интернат/ и 2 деца във ВУИ /Възпитателно училище интернат/.
Назначени са 11 обществени възпитатели, които са работили с 26 деца.
МКБППМН си сътрудничи с Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално
подпомагане“ във връзка с осъществяване на превантивна дейност по отношение на
противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.
Дейност по превенция на асоциално поведение на малолетните и
непълнолетните:

В края на 2015 година МКБППМН – Община Казанлък съвместно със
МОС, гр. Казанлък и училищните власти организираха и реализираха Антиспин
кампания по повод 1-ви декември - Световен ден за борба срещу СПИН. Организира се
информационна кампания съвместно с театрално студио „United avangard artist” към
Народно читалище „Възродена Искра – 2000”. Кампанията се проведе пред учениците
от VІІІ клас до ХІІ клас, като премина при засилен интерес. С подрастващите се
проведе беседа, свързана с мероприятието. Бяха предоставени и разпространени
здравно-образователни материали, осигурени от МКБППМН.


Реализирана бе социална инициатива ,,Толерантност между поколенията Аз съм ти”, съвместно с театрална формация ,,Юнайтед авангард артист“.
Инициативата е за отпечатване на фотографии под формата на 13-листов календар на
възрастни хора от Домовете за стари хора в община Казанлък,
деца с
противообществени прояви, членове на Младежки общински съвет и доброволци.
Календарът се отпечата в тираж от 300 бр.

МКБППМН активно работи за развиване на превантивната дейност в
общината. По заявка от съответните директори, педагогически съветници или
УКБППМН за учебната 2015/2016 година в училищата бяха представени презентации
на теми „Опознай наркотика, за да не го обикнеш”, „Наркотични зависимости”, „Какво
не знаем за наркотиците”. След прожекциите на филмите бяха проведени разговори с
подрастващите, организираха се интерактивни игри и бе дадена възможност за
дискусия с обществени възпитатели.
- Организиране бе среща със сдружение ,,Майки срещу дрогата“ гр. Пловдив и
ръководствата на общинските училища. Срещата се проведе на два етапа. Първият се
проведе с представители на работещите с деца специалисти (педагогически съветници,
педагози, директори, психолози, представители на ОЗД, Полиция и Прокуратура), а
във втората част представители на сдружението проведоха беседа-разговор с учениците
от средните класове за вредата от употребата на наркотици.
- Изнасяне на беседи и презентации с учениците в училищата по програмата:
„Превенция на насилието и агресията между учениците”. Използвани бяха теми от
наръчника за превенция „Виртуално и реално насилие” и видео прожекции по темите:
„Умирай лесно”, „Децата отражение на своите родители”, „Не на насилието”.
Разпространени са информационни брошури „Насилието”, в тираж - 600 брошури;

Реализира се и спектакълът „Спасителят“ с участието на Ивайло
Захариев, Вера Среброва, Сребрина Христофорова и Валентин Балабанов. Спектакълът
е създаден съвместно с Националния център по наркомании и е подпомогнат от
„Балканфарма” ЕООД. Постановката „СПАСИТЕЛЯТ” беше насочена преди всичко
към младежката аудитория и имаше педагогическа насоченост. Чрез средствата на
театралната игра бе представена личната история на едно момиче на 18 години, което е
станало наркоманка по най-прозаичния начин (да опитам, да не съм различна от
другите), схемата в която е въвлечена от наркопласьора (получава дрога – проституира
- получава нова доза и така безкрай) и опитите й да се измъкне от този ад. Участието
на известния Ивайло Захариев направи спектакъла силно посещаем и интересен за
учениците. Младежите свободно дискутираха с него за това какво знаят за
наркотиците, какво впечатление е оставила постановката в тях, попадали са в такива
ситуации и пожелаха да се срещнат отново. На постановката присъстваха ученици от
всички средни училища в община Казанлък.

За поредна година, по случай Световния ден на Земята се проведе II
Общински пленер за детска рисунка, организиран от МКБППМН. В него взеха участие
над 80 деца на възраст от 7 до 14 години от училищата ОУ „Паисий Хилендарски“, гр.

Казанлък, ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Казанлък, ОУ
„Мати Болгария“, гр. Казанлък, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, гр. Шипка, , ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово и
ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън. Включиха се и възпитаниците на детските
заведения ОДЗ № 6 „Еделвайс“, гр. Казанлък, ОДЗ № 17 „Славейче“, гр. Казанлък и
ЦДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък. В събитието взеха участие и представители на
Алпийски туристически клуб ,,Казанлък“, един от спортните клубове в Община
Казанлък с най-дълга и богата история, допринесъл много за развиване и
популяризиране на алпинизма и катеренето във всичките им разновидности.
Ръководството на АТК ,,Казанлък“ направи достъпна и безопасна спортната стена за
катерене зад Младежкия дом, като участниците в пленера имаха възможност да се
насладят на възможността да я използват през целия ден.

По идея на МКБППМН през 2016 година в Младежки дом, гр. Казанлък
се реализира обучителен семинар, съвместно с РЗИ – Стара Загора. Модулът бе насочен
към ръководствата на учебните заведения, педагогическите съветници, учители и за
всички, работещи с деца, на тема „Употреба на психоактивни вещества“. Цел и задача
на МКБППМН е да се обърне по-голямо внимание на проблема, като се окаже
методическа помощ на педагогическите кадри.
На събитието присъстваха представители на всички общински и държавни
училища, инспектори Детска педагогическа стая към РУ на МВР - Казанлък,
представители на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“,
гр. Казанлък и на Районна прокуратура, гр. Казанлък.
Чрез организирането на подобни събития МКБППМН и Община Казанлък се
стремят да положат необходимите усилия за ограничаване на проблемите, свързани с
употребата на наркотични вещества от малолетни и непълнолетни.

През 2016 г бе реализирана информационна кампания в обособената
ромска махала в гр. Казанлък на тема: „Употреба на инхаланти“, съвместно с от СНЦ
„Подкрепа и Развитие“, гр. Казанлък.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
През първата година от мандата Община Казанлък продължи да работи с
младите хора от общината, да ги подкрепя и стимулира. Чрез техническа, експертна и
финансова подкрепа Община Казанлък допринесе младите хора да формират и да
изразят активна позиция, да изградят отношение на съпричастност и активност, както и
да се информират, да повишат знанията си и уменията си с цел да допринесат за
личностното си развитие и развитието на общността.
За 2016 г. отново бяха гласувани финансови средства в размер на 30 000 лв. в
бюджета на Община Казанлък под формата на ,,Младежки календар“ за подкрепа на
младежки инициативи, проекти и дейности.
За структуриране и водене на целенасочена политика сред младите хора Община
Казанлък от години подкрепя неформалната младежка структура Младежки общински

съвет, чийто състав се определя и избира от младите хора в общината на принципа
„Отдолу нагоре“. И през 2016 година Младежки общински съвет изпълняваше
ангажимента се да изгражда и формира политика в подкрепа и в полза на младите хора.
През годината Младежки общински съвет разгледа и взе решение за подкрепа на
постъпили конкретни предложения от страна на младежки организации, младежки
НПО, неформални младежки структури или индивидуални инициативи от младежи.
Решенията за подкрепа се взимат от МОС чрез гласуване. Този подход предоставя
права и делегира отговорности на младите хора, чрез които имат възможност да си
създадат умения и да придобиват компетентности за управление на процеси, изразяване
на мнение, носене на отговорност, формиране на становище по обществено значими
въпроси за младежта.
През годината по предложение на МОС бюджетът на Община Казанлък
подпомогна финансово проекти за младежки обмени на младежките организации:
 МЦР ,,Взаимопомощ“ за инициативата ,,Еко фест Копринка“.
Инициативата има традиции вече няколко години, като събира над 1000 млади хора от
България и чужбина, обединени от екологична кауза - почистване бреговете на язовир
,,Копринка“ и осъществяване на различни младежки занимания (изява на таланти,
изработване на указателни табели, къщички за птици и др.);
 СНЦ ,,Зелена светлина в България“ за инициативата „Розоберачи“.
Инициативата е с международно участие и е изпълнена в периода на Фестивала на
розата 2016 г.;
МОС подкрепи и Община Казанлък подпомогна финансово реализацията на
младежки инициативи, съответстващи на дейностите от ,,Младежки календар 2016“ в
сферата на образованието, спорта, социалните дейности и неформалното образование и
обучение.
МОС се включиха в карнавалното шествие по време на Фестивала на розата. В
рамките на подготовката за участие бяха изготвени отличителни фланелки с логото на
МОС – Казанлък.
МОС изготви проект за обновяване на детска площадка, намираща се между
улиците „8-ми Март“ и „Хан Кубрат“ в гр. Казанлък (северозападно от кръговото за
гр.Шипка на бул .Освобождение). Проектът получи финансова подкрепа от Младежки
календар 2016 г. и се реализира с доброволен труд на младежите и подкрепата на
Община Казанлък.
МОС и сдружение с нестопанска цел ,,Свободен елемент“ бяха водещи
организатори за инициатива „Залесяване с червен американски дъб“ в рамките на
Световната седмица на гората. Фиданките бяха посадени южно от сградата на стадион
,,Севтополис“ и около спортните игрища до Младежкия дом.
През 2016 г. за първи път МОС инициира кампания „Подари мечта“ за
подпомагане на зрелостници в неравностойно положение от община Казанлък, които не
могат да си позволят мечтания приказен бал. В рамките на кратък срок кампанията

беше популяризирана чрез интернет и лични контакти на младежите. Събрани са
повече от 30 тоалета. Четирима младежи и девойки се включиха в кампанията като
избраха своя тоалет. Дарителите на дамски и мъжки вечерни тоалети бяха значително
повече от желаещите да се възползват от предоставените тоалети. Тоалетите и
аксесоарите, които не намериха своя нов притежател са съхранени от МОС за
следващата абитуриентска кампания 2017.
Младежки общински съвет – Казанлък подкрепи младежката инициатива ,,Story
stickers in Kazanlak” и тя се осъществи с финансовата подкрепа на Община Казанлък.
Инициативата е проект, създаден изцяло от млади хора за млади хора. Красивите
лепенки по оригинален и забавен начин разказват за известни личности и места от
региона. На всеки стикер е изобразен уникален QR код. При сканиране, чрез специално
безплатно приложение на модерен мобилен телефон, баркодът „препраща“
потребителите към туристически сайт. На интернет страницата, разработена от младите
ентусиасти, са представени различни туристически обекти от богатото културноисторическо наследство на Долината на розите и на тракийските царе. Желанието на
младите новатори е все повече техни връстници да познават древното минало на
казанлъшкия регион. Модерната услуга е разработена от младежи от гр.Казанлък, за
които има все по-малко тайни в сферата на информатиката, информационните
технологии, фотографията, туризма, графичния дизайн и живописта.
По повод Световния ден за борба срещу СПИН Младежки общински съвет,
съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни организираха дискусия - беседа пред ученици от 8 до 12 клас съвместно
с театрално студио Юнайтед Авангард Артист към НЧ Възродена Искра 2000 –
Казанлък.
Реализирана бе социална инициатива ,,Толерантност между поколенията - Аз
съм ти”, съвместно с театрална формация ,,Юнайтед авангард артист“. Инициативата е
за отпечатване на фотографии под формата на 13 листов календар на възрастни хора от
Домовете за възрастни в община Казанлък, деца с противообществени прояви, членове
на Младежки общински съвет и доброволци. Календарът се отпечата в тираж от 300 бр.
Община Казанлък чрез МОС и МКБППМН активно работи за развиване на
превантивната дейност в общината. По заявка от съответните директори, педагогически
съветници или УКБППМН за учебната 2015/2016 година в училищата бяха представени
презентации на теми „Опознай наркотика, за да не го обикнеш”, „Наркотични
зависимости”, „Какво не знаем за наркотиците”. След прожекциите на филмите бяха
проведени разговори с подрастващите, организираха се интерактивни игри и бе дадена
възможност за дискусия с обществени възпитатели.
Организирана бе среща със сдружение ,,Майки срещу дрогата“ гр. Пловдив и
ръководствата на общинските училища. Срещата се проведе на два етапа. Първият се
проведе с представители на работещите с деца специалисти (педагогически съветници,
педагози, директори, психолози, представители на ОЗД, Полиция и Прокуратура), а
във втората част представители на сдружението проведоха беседа-разговор с учениците
от средните класове за вредата от употребата на наркотици.

- Изнасяне на беседи и презентации с учениците в училищата по програмата:
„Превенция на насилието и агресията между учениците”. Използвани бяха теми от
наръчника за превенция „Виртуално и реално насилие” и видео прожекции по темите:
„Умирай лесно”, „Децата отражение на своите родители”, „Не на насилието”.
Разпространени са информационни брошури „Насилието”, в тираж - 600 брошури;
В подкрепа на младежката активност през 2016 г. Община Казанлък се включи в
Национална програма ,,Активиране на неактивни лица“ като нае към Общинска
администрация младежки медиатор, който е ангажиран с информиране, консултиране и
ориентиране на млади хора до 29 г., които не учат, не работят, не са мотивирани и не са
регистрирани в бюрата по труда. Инициативата е продължение на усилията на Община
Казанлък за активиране на младите хора от всички населени места от общината.
ИНФРАСТРУКТУРА
През 2016 г. беше изработен ОУПО /Общ устройствен план на община Казанлък/ от
изпълнител, избран по реда на ЗОП - фирма „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“, с
ръководител инж.Огнян Бъклов. Това стана възможно вследствие на сключеното през
2015 г. споразумение между Община Казанлък и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството за частично финансово подпомагане за изработването на
ОУПО със средства от държавния бюджет в размер на 65% от стойността на
сключения договор, а именно: 95 940 лв. с ДДС. Останалата част от сумата в размер на
51 660 лв. е от бюджета на общината.
 Изработен е Предварителния проект за ОУПО, който е внесен за разглеждане от
НЕСИП /Национален експертен съвет/ с Екологична оценка и Оценка за
степента на въздействие на плана върху защитените зони.
 Предварителният проект е съгласуван със всички заинтересувани министерства,
териториални администрации и експлоатационни дружества. В резултат на
общественото обсъждане постъпиха редица предложения от заинтересовани
инвеститори, които са разгледани на ОЕСУТ и е направена преценка кои да
бъдат отразени в окончателния проект.
 Предстои окончателния проект за ОУПО да се приеме от ОЕСУТ. Пречка е
липсата на съгласуване от Министерство на културата, по вина на институцията.
 Крайният срок за изработване на ОУП е до края на бюджетната 2016г., като до
тогава трябва да имаме влязло в сила Решение на Общинския съвет за
одобряване на ОУП. Община Казанлък е поискала от МРРБ удължаване на срока
поради липсата на съгласуване на проекта от Министерство на културата.
Община Казанлък участва в проект с безвъзмездна финансова помощ за обект:
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на
община Казанлък, находящо се в местност „Каракос“, землище на с.Черганово.

За гр. Казанлък и землището му беше одобрена кадастралната карта и
кадастралните регистри със заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София. Във връзка с
изработването й бяха анкетирани около 7000 собственици на поземлени имоти и
самостоятелни обекти в сгради, за което се предостави помещение в сградата на
община Казанлък и се указа съдействие от страна на специалисти от отдела при
събиране на информацията.
За улеснение на гражданите на гр.Казанлък община Казанлък сключи договор с
„Агенция по геодезия, картография и кадастър“ – София за откриване на изнесено
работно място, което да извършва услугите по отношение на „Кадастъра“ за
гр.Казанлък, с.Енина и с.Шейново и землищата им. Това спестява на всички наши
граждани посещения до гр.Стара Загора, където е „Служба по геодезия, картография и
кадастър“.
През изминалия период са проведени 20 заседания на Общински експертен съвет по
устройство на територията. На заседанията са разгледани 512 бр. инвестиционни
проекти и подробни устройствени планове, които са в процедура, приети и одобрени.
За периода 2015-2016г. са издадени 250 бр. разрешения за строеж, 59 бр. заповеди за
промяна по време на строителството и 62 бр. разрешения за поставяне.
Важни общински обекти, за които са издадени разрешения за строеж през 2016г. са
свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Д-р П. Берон“
с.Шейново, както и няколко детски градини ДГ №3 „Теменуга“, ДГ №17 „Славейче“
„ОДЗ №2„Снежанка“, „Здравна служба – с.Дунавци, „Операционен блок към
съществуващ медицински център в поликлиника гр.Казанлък“, „Преустройство на
същестуваща сграда в работилница за трудова терапия към дневен център за деца с
увреждания“, „Съблекални и помощни помещения на стадион“- гр.Крън;,
„Преустройство на съществуваща сграда в център за комплексна подкрепа на деца със
специални потребности и техните семейства“, „Усилване на строителна конструкция на
южното крило на училищна сграда на ПМГ „Н.Обрешков“; „Преустройство и промяна
на предназначението на обособен дял от същестуваща сграда в пенсионерски клуб в
с.Овощник, „Изграждане на паркинг и благоустояване в близост да КИАЦО и северно
от МБАЛ „Д-р Стамболски“, „Изграждане на достъпна среда в сграда на общинска
администрация“ на бул. Ал.Батенберг“
Във връзка с реализиране на национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на община Казанлък от общо 19
предвидени за саниране, са открити площадки за 12 от тях и 3 са в процедура по избор
на изпълните, за 4 се обжалва процедурата.

Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация на ОДЗ №2
“Снежанка“, както и подмяна на част от детските съоръжения в двора на градината.
Изработени са служебно подробни устройствени планове за гр.Казанлък и другите
населените места във връзка с включване в инвестиционната програма на общински
обекти за продажба
Асфалтиране и реконструкция на уличната мрежа
В инвестиционната програма на Община Казанлък, приета с
бюджета за 2016г. са предвидени и изпълнени следните обекти:
Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък от
1 ОбС Казанлък
субсидия

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

Асфалтиране на ул. "Ген. Столетов" и кръстовището с ул.
"Войнишка" и ул. "Опълченска" - 660+3300=3960 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Филип Тотьо" - 1200 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Фукояма" до бл.31 в ж.к."Изток", 2550 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Еделвайс", 775 кв.м.
Проектиране и изграждане на алеи за оформяне на
междублоковото пространство северно от болницата, по идеен
проект
Асфалтиране на ул. "Тюлбенска" и изграждане на тротоар от
южната страна.
Асфалтиране на част от ул. "Козлодуй"
Проектиране и изграждане на паркинг в централна градска част 1300 кв.м.
Частично изкърпване на улици в град Казанлък /Прилож.15/
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Асфалтиране на ул. "Чавдар" след подмяна на водопровод и част
от ул. "Пеьо Яворов" в с. Бузовград, 1500 кв.м.
Асфалтиране на улица и полагане на бордюри на същата, 200
кв.м., с. Г. Изворово
Асфалтиране на улица западно от кметството, 500 кв.м., с. Д.
Изворово
Асфалтиране на ул. "Изгрев", 700 кв.м., с. Дунавци
Асфалтиране на ул. "Ген. Мирски", 500 кв.м., с. Енина.
Асфалтиране на ул. "Коле Парошев", 1200 кв.м. с. Енина
Асфалтиране на улици "Ален мак", "Хан Крум", "Георги
Раковски", "Средна гора" и "Дружба" в с. Копринка - общо 2000
кв.м.
Асфалтиране на ул. "Бончо Шанов", 1800 кв.м., гр. Крън
Ремонт на тротоарни настилки - град Крън

199997,23

109995,85
35997,18
80995,60
21000,00

150000,00
190000,00
89930,03
45000,00
100000,00

41951,08
9995,46
26991,42
12998,53
45999,29

48999,98
53999,78
10991,60

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Асфалтиране на част от ул. "Еделвайс", 750кв.м, с. Кънчево
Асфалтиране на ул. "Хаджи Димитър Асенов", 800 кв.м., с.
Овощник
Асфалтиране на ул. "Дунав" след подмяна на водопровод, 215кв.м,
с. Розово
Асфалтиране на част от ул. "Мильо Мишев", 850 кв.м., гр. Шипка
Асфалтиране на част от ул. "Стефан Орешков", 800 кв.м., гр.
Шипка
Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" от центъра до №8, с.
Ясеново, 670 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Синчец", 1000 кв.м., с. Х. Димитрово
Асфалтиране на ул. "Стефан Караджа", 830 кв.м., с. Черганово
Асфалтиране на ул. "В. Коларов" с. Шейново - І етап, 525 кв.м.
Бетонови работи на кръстовището на ул. "Високата могила" и ул.
"Пено Козарев", 240 кв.м., с. Средногорово
Основа от трошен камък и поставяне на бордюри на ул.
"Илинден", 875 кв.м., с. Ръжена
Подмяна на плочи и бордюри с нови двойни градински бордюри и
Behaton 5 см в парк пред кметството, 330 кв.м., с. Шейново
ОБЩО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЗА
КАЗАНЛЪК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

ВТОРИ ЕТАП 600 000 лв.,
осигурено държавно финансиране, ПМС №209/18.08.2016 г.
Асфалтиране алеи в междублоковото пространство на бл.28,29,30
в кв. „Васил Левски“ в гр. Казанлък – 2310 кв.м.
Асфалтиране алеи в междублоковото пространство на бл.24,25
в кв. „Васил Левски“ в гр. Казанлък – 833 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" - 2000 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Ген. Скобелев" в гр. Казанлък - 875 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Македония" в гр. Казанлък - 660 кв.м.
Асфалтиране на улеи в междублоковото пространство в кв.201,
южно от РУСО в гр. Казанлък - 645 кв.м.
Асфалтиране на улица западно от болницата в гр. Казанлък - 720
кв.м.
Асфалтиране на ул. "Перник" в гр. Казанлък - 540 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Иречек" в гр. Казанлък - 690 кв.м.
Асфалтиране на ул. "П. Д. Петков" в гр. Казанлък - 727 кв.м.
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Асфалтиране на ул. "А. Страшимиров" в с. Бузовград - 720 кв.м.

20988,10
31989,89
21994,60
25996,45
24991,98
17997,38
31984,32
18994,32
14991,62
9956,15
22764,00
23977,56
1 532 000,00

69369,80
25294,68
60073,85
25311,74
20139,35
19500,40
20565,38
16563,22
21032,82
22144,02
29920,45

12
13

14
15
16
17
18

Асфалтиране на главната улица в с. Долно Изворово - 1680 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Гео Милев", "Иван Вазов" и "Незабравка" в с.
Копринка - 2000 кв.м.
Реконструкция на улично кръстовище между ул. "Цвятко
Радойнов" и ул. "Бузлуджа" в кръгово кръстовище в гр. Крън,
Община Казанлък
Асфалтиране на ул. "Възраждане" в с. Кънчево - 900 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Градинска" в с. Ръжена - 690 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Тракия" и "Косомолска" в с. Х. Димитрово 1300 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Първи май" и "Бузлуджа" в с. Ясеново - 1070
кв.м.
ОБЩО ЗА КАЗАНЛЪК И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

40661,65
40066,75

39960,16
29958,49
30054,01
59956,44
29420,45
599998,93

Екология
Във връзка с въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно
управление на отпадъците в целевия регион Стара Загора е изградена Претоварна
станция, която ще обслужва общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня.
Има изработен работен проект за изграждане на Компостираща инсталация,
която до край на 2016 г. ще бъде завършена, с помощта на, която ще се намали
количеството на депонираните
биоразградими отпадъци за постигане на
количествените цели съгласно ЗУО за рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
Закупени са 502 еднофамилни кофи и 100 контейнера тип „Бобър“, които са
разпределени според броя жители по различните населени места на общината.
В края 2016 г. Община Казанлък ще започне да извозва отпадъците, генерирани
на наша територия на Регионалното депо – Ракитница, част от Регионалната система за
управление на отпадъците за регион Стара Загора. Съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за
управление отпадъците в срок до 3 месеца от преустановяване на експлоатацията на
депото, собственикът започва дейностите по закриване на депото. Според Правилата за
подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови
отпадъци, финансирани по реда на ПМС № 209 от август 2009г. за осигуряване на
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите
отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите
отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци, чрез прякото
съдействие на отдел „Екология“ се изготвиха всички придружаващи проекта документи
и се получиха всички решения, становища и съгласувателни писма от съответните
институции: /РИОСВ, РЗИ, РСПБЗН/. Проекта е входиран и одобрен в ПУДООС и
община Казанлък очаква финансиране в размер на 5 млн. лв. за извършване на
рекултивация на старо депо за ТБО с. Черганово местност „Каракос“ след извършване

на техническата и биологина рекултивация ще се намали вредното въздействие на
депото върху хората и околната среда.
По предписание на РЗИ Стара Загора община Казанлък извършва два пъти
годишно третиране на тревните площи в паркове, междублокови пространства, детски
градини и училища срещу кърлежи и комари по данни на РЗИ Стара Загора и личните
лекари броят на зоболяванията предавани след ухапване на кърлежи е сведен до
минимум.
Във връзка с предоставеното на община Казанлък за управление и ползване
находище на Минерална вода Овощник и съгласно Закон за водите е издадено едно
разрешително за водовземане от минерални води, закупена е нова по- мощна и
икономична водна помпа подменен е водопровода довеждащ минералната вода от
Сондаж №3 до гр. Казанлък. Така загубите на минерална вода по трасето с дължина 4
км. са минимализирани има засилен интерес от страна на бизнеса за развитието на
балнеотуризъм.
На базата на подадени искания от физически и юридически лица са издадени 164
Разрешителни за отсичане и кастрене на дървесна и храстова растителност на
територията на община Казанлък, издадени са 85 разрешителни за депониране на
строителни отпадъци на депо за строителни отпадъци в с. Шейново.
С цел опазване на компонентите на околната среда и чистотата в населените
места в община Казанлък са съставени 41 бр. Акта за извършени административни
нарушения и 25 бр. предписания.
Извършена е необходимата подготовка за повишаването на Екоконтрола и
спазването на договора на община Казанлък с фирма „Екобулпак“.
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 През отчетния период приходите от продажби по реда на ЗОС и ЗПСК възлизат
на обща стойност: 2821047 лв.
 Приходите от проведени процедури по реда на ЗПСК са в размер на
44380лв.
 Приходите от проведени публични търгове по реда на ЗОС и Наредба
№15 на ОбС-Казанлък за отчетния период възлизат на 1172591 лв.
 Приходите от текущи преписки по молби на физически или юридически
лица при разпореждане с имоти, частна общинска собственост в случаите
на: продажба на земя, делба, замяна, придаваеми по регулация и др.
възлизат на стойност: 1604076 лв. без ДДС.
До края на годината, съгласно Решение № 231/28.07.2016г. на Общински
съвет-Казанлък се очакват допълнително приходи от продажба на земя , частна
общинска собственост, на собственик на законно построена върху нея сграда –
трета вноска в размер на 636750 лв.

 Към 30.09.2016г. от отдадени под наем 143 общински обекта са постъпили
приходи в размер на 294810 лв., като за предходния период са постъпили
270896лв.
 Проведени са 81 бр. процедури за отдаване под наем по реда на Наредба № 15 на
Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, като са сключени 73 договора за наем, от които е
предоставен един офис на политическа партия по реда на Закона за
политическите партии.
 Проведени са 9 процедури за отдаване под наем на общински земеделски земи
по реда на Наредба № 15 на ОбС-Казанлък. Постъпилите суми от наем на земя
по сключените договори са в размер на 29070 лв., при 35563 лв. за предходния
период.
 През 2016г. са проведени 16 процедури за отдаване под наем на микроязовири
на територията на община Казанлък, по реда на Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,
от които за 11 процедури има сключени договори, възлизащи на общ годишен
наем в размер на 19135 лв. с ДДС.
 Продължава осигуряването на материална база за спортните клубове на
територията на общината, като след решение на ОбС и провеждане на процедура
по отдаване под наем по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане са
отдадени под наем зали за тренировка на три спортни клуба. От възможността,
която Наредба №15 на ОбС-Казанлък дава за сключване на почасови договори
по реда на чл.20, ал.1, т.2 за осигуряване на извънкласни занимания на децата в
детските градини и училища на територията на общината, сключените договори
за учебната 2015/2016 година, са 27.
 След проведена процедура за 6 микроязовира за предоставянето им на концесия,
към 30.09.2016г. има сключени 4 бр. договори, като приходите от тях възлизат
на 5544 лв. с ДДС. За два микроязовира процедурата не е приключила.
 След решения на Общински съвет – Казанлък са сключени договори за
безвъзмездно управление или ползване на общински обекти от:

СНЦ „ Казанлъшка търговски – промишлена палата“

ИА „ Автомобилна администрация“

Професионален театър „ Любомир Кабакчиев“

„Спортен клуб за здраве Бели рози“

Народно читалище „Светлина 1861“, гр. Шипка

СНЦ „ Оптима“

НЧ „ ЖАР“
 В изпълнение на Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и Наредба № 21 за поставяне на временни
преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности,
както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с
терена, съгласно чл. 56 от ЗУТ бе открита процедура за провеждане на търгове с










явно наддаване за отдаване под наем на 30 бр. общински терени и павилиони и
са сключени 29 договора за наем.
Общата сума на постъпилите приходи от наеми възлиза на 157081,28 лв.
без ДДС и 23725,56 с ДДС.
По Наредба № 26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Казанлък за извършените услуги са издадени 270 бр. разрешителни за
ползване на открити площи, след утвърдени схеми от Гл.архитект на Община
Казанлък и 31 бр. за ползване на общинските пазари. Събрани са такси в размер
на: 49284,09 лв.
За отчетния период е извършена категоризация на 53 туристически обекта.
Постъпленията са в размер на 20283 лв.
Във връзка с организиране на рекламната дейност на територията на община
Казанлък през отчетния период са издадени 34 бр. разрешителни за поставяне на
рекламно- информационни елементи по приетата през 2012г. Наредба № 22 на
Общински съвет-Казанлък за рекламната и информационната дейност на
територията на община Казанлък. Към 30.09.2013г. събраната такса е в размер
на 28326 лв., като за предходния период са събрани 24118 лв.
Община Казанлък през 2016 г. разполага със 13 942,43 кв.м застроена жилищна
площ /съгласно Наредба № 12, изм. с Решение № 147/28.04.2016 г./, от която
ежемесечно постъпват 7 668 лв. без ДДС.
Общинските жилища се разпределят основно на: апартаменти – 120 бр. и
къщи – 83 бр. Същите са разположени основно в ж.к. „Изток“, кв. „Васил
Левски“, под ж.п.гара и около бул. „23 Пехотен шипченски полк“ и бул. „Княз
Александър Батенберг“.
Събраният наем за ползване на общински жилища за периода 01.11.2015
г. до 27.09.2016 г. е 86 938,93 лв. без ДДС. Събраният наем за предходния
период е в размер на 55 331,81 лв. без ДДС.
Подготвени са материали за събиране на дължимите суми по съдебен ред
на нередовни платци.
За периода има взети решения на Общински съвет Казанлък за продажба
на две общински жилища – къща и апартамент на техните наематели, настанени
по административен път и отговарящи на изискванията по Наредба № 12 – „За
настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на
общински жилища“ на ОбС – Казанлък. Стойността на продажбата на къщата е
42 000 лв. без ДДС и съответно на апартамента е 23 500 лв. без ДДС.
На заседание на 29.09.2016г. Общински съвет-Казанлък взе решение за
продажба на още един общински имот, от който очакваните приходи възлизат на
стойност 82500 лв. без ДДС.
За отчетния период в Община Казанлък са постъпили 46 жалби и 400 устни
сигнала.

Естеството на сигналите са от различен характер, най - чести са
потребителските услуги на граждани към ВиК, EVN, Globul, Mtel, VIVACOM,
Булсатком и различни доставчици на интернет услуги. Рекламации на закупени
от тях стоки от търговски обекти - като на повечето от тях им отнемат
гаранционен срок, некоректна доставка на дърва за огрев – разлика в
количеството.
Извършени са проверки на 590 икономически субекти на територията на
Община Казанлък, съставени са 285 Констативни протокола и 22 бр. акта за
констатирани нарушения по Закон за защита на потребителите и по Закона за
туризма.
Съставени са 18 бр. Наказателни постановления в резултат от
направените проверки по Закон за защита на потребителите и по Закон за
туризма, и са наложени санкции на обща стойност 10300лв.
За периода - 01.11.2015г до 30.09.2016г. от глоби и санкции са постъпили
8840 лв.

ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Дружествата със 100 % общинско участие са 5:
 “Балканинвест “ ЕООД


“Казанлъшка Искра” ЕООД



„Хигиенни и битови услуги-Казанлък” ЕООД



„ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД



МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

Общината участва с дялове и акции в 3 търговски дружества:
 „Стоки за бита” ООД, гр.Враца;


„Казанлък” АД, гр.Казанлък;



МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД, гр.Ст. Загора;

ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

При разработване на Бюджета на Община Казанлък са изпълнени разпоредбите на
Закона за публичните финанси, Закона за държавни бюджет на република България за 2016 г.,
Решения и Постановления на Министерския съвет.
Бюджета за 2016 г. приет с Решение № 49 от 28.01.2016 г. на Общински съвет –
Казанлък е съобразен със стратегическите цели, приоритети, мерки и план за развитие на
общината.

Справка за изпълнение на неданъчните приходи 2014,2015 и 30.09.2016г.
под
Отчет Отчет отчет
§§
Вид приходи
2014
2015
30.09.2016г
2401
2404
2405
2406
2408
2701
2702
2703
2704
2705
2707
2710
2711
2715
2717
2729
2802
2809
3611
3612
3619
4022
4030
4040
4501
4630

Приходи от общ. Пр-я
Приходи от продажба на услуги
Приходи от наеми на имущ- во
Приходи от наем на земя
Приходи от лихви
Такса детски градини
Такса детски ясли
Такса лагери
Такса дом. соц.патронаж
Такса пазари
Такса битови отпадъци
Такса техн. услуги
Такса админ. услуги
Такса гробни места
Такса за притежаване на куче
Други общински такси
Глоби,санкции и други
Наказателни лихви за данъци,мита и
осиг.вноски
Получени застрах. Обезщетения за ДМА
Получени други застрах.обещетения
Други неданъчни приходи
Постъпления от продажби на сгради
Приходи от прод. на НМА
Приходи от прод. на земя
Дарения от страната
Дарения от др.държави
ВСИЧКО :

2519
2297
538400 580426
509571 535224
291073 182071
77382
9686
612049 655676
115430 123315
31043
43659
191106 194691
313759 313815
2520488 2555360
125674 146350
201517 248172
16282
14250
1374
1270
28182
31221
272568
55295

1710
624061
470192
159662
376
455328
96679
34802
151670
243981
2111648
116170
192897
9140
1502
42037
40531

343842 291316
8976
1581
4546
1170
195141
67041
558195 520179
103006
72206
887339 1538642
108043 183168
23733
36529
8081238 8404610

240719
70711
1889
64424
326128
14477
1760986
248147
42383
7522250

Данъчни приходи 2014, 2015 и 30.09.2016 г.
Под-

Вид приходи

Отчет

Отчет

Отчет

§§
0103
1301
1303
1304
1308

Окончателен годишен(патентен)
данък
Данък върху недвижими имоти
Данък върху превозните средства
данък при придоб.на имущ. по
дарения
Туристически данък
ВСИЧКО:

Под§§
100
200
500
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1020
1030
1051

Вид разходи
Заплати на персонала
Др.възнагр. на персонала
Осигурителни вноски
Храна
Медикаменти
Пост.инвентар и облекло
уч. разходи и разходи за книги
Материали
Вода,горива,ел.енергия
Външни услуги
Текущ ремонт
Командировки в страната

30.09.2016г .

2014

2015

143879
1591112
1630120

132451
1525353
1801912

90058
1285119
1849647

620429
25543

840174
31121

562815
24999

4011083

4331011

3812638

Отчет
Отчет
30.09.
30.09
2015 г.
2016 г.
11419235
12143733
1524729
1703793
2496827
2574065
2144047
1902063
4002
3090
42820
59866
254103
199546
1619052
1587904
2484593
2142005
2017007
1851324
262306
348309
88376
89509

1052
1062
1092
4214
4500
4600
2200
51-55

Командировки в чужбина
Застраховки
Глоби,лихви,неустойки
Помощи по решение на ОбС
Субс .за НСО
Чл. внос
Разходи за лихви
Капиталови разходи
ВСИЧКО:

43985
27074
71409
10166
806777
8358
250945
3915168
29490979

50126
21701
109058
13339
1088104
14322
185621
2822434
28909912

Анализът на изпълнението на местните приходи и извършените разходи за
местни дейности за отчетния период 30.09.2015-30.09.2016г.,сравнени с 2014 г.,показва
следните тенденции:
Събраните неданъчни приходи превишават същите от 2014 г с 323372,00 лв.;
Само за деветмесечието на 2016 г. Неданъчните приходи са 93% от същите за цялата
2014 г.
Забелязва се положителна тенденция относно увеличаване на приходи от
продажба на услуги,които към деветмесечието на 2016 г. са с 85661,00 лв повече
спрямо приходите за цялата 2014 г.
Към 30.09.2016 г постъпленията от продажби на земя е с 873647,00 лв в повече
от 2014 г.
Даренията от страната са увеличени спрямо 2014 г. с 140104 ,00лв.
Видима е разликата и в даренията от други държави спрямо 2014 г,които са с
18650 лв повече към 30.09.2016г.
Ръстът на данъчните и неданъчните приходи през 2015 г. спрямо 2014 г. е 5 на
сто,което в абсолютна сума се равнява на 643 300,00лв.
Извършените разходи към 30.09.2016 г са с 58 1067 лв. по-малко от същите към
30.09.2015 г.
Платените лихви, глоби и неустойки са с 37649 лв. повече спрямо същия период
от 2015г.
Забелязва се увеличение в разходите за извършване на текущ ремонт спрямо
2015 г в размер на 13997 лв.
Относно разходите за външни услуги се забелязва спад в размер на 165683 лв. спрямо
30.09.2015 г.
Чувствително намаление се забелязва в разходите за храна, вода, горива, ел.енергия.
Същото е в размер на 342588 лв.спрямо 2015 г..
Разходите за материали също са с тенденция към намаление в размер на 31148 лв.
спрямо 30.09.2015 г.

МЕСТНИ ПРИХОДИ
Дейността на дирекция "Местни приходи", като част от структурата на Община
Казанлък, е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и
ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира доброволното
заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на действия за
санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. Тези
двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните
данъци и такси, и оттам увеличаване на собствените приходи на Община Казанлък.
За деветмесечието се отчитат следните дейности по видове:
1.1 По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Казанлък, за периода от 01.01.2016 год. до 30.09.2016 год.:
- чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) – 4 694 бр.;
- чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) - 11 705 бр.;
- чл.61н (за облагане с патентен данък) – 779 бр.;
- чл.32 (наследство); чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други – 4 бр.;
- чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък) – 74 бр.;
- чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) – 53 бр.;
- чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) – 52 бр.;
- чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране,
сметоизвозване и депониране) – 227 бр.;
- декларации /заявление/ за закриване на партиди за продадени или прехвърлени по
друг начин недвижими имоти и превозни средства - 1 824 бр.;
1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване
на права или задължения:
- Удостоверения за данъчна оценка – 10 0085 бр.;
- Удостоверения за наличие и липса на задължения – 270 бр.;
- Удостоверения за декларирани данни – 853 бр.;
- Удостоверения за декларирани данни и данъчни оценки по искане на ЧСИ и ДСИ- 356
бр.;
- Удостоверения за дължими и платени данъци – 241 бр.;
- Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи – 185 бр.;
- Искане и предоставяне на информация към други институции - 2 741бр.;
- Обща деловодна дейност (отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани и
предприятия) – 189 бр.
1.3 По реализиране на административно-наказателна отговорност:
- Съставени фишове за нарушения – 251 бр.;
- Съставени актове за установяване на административни нарушения - 11 бр.;
- Издадени Наказателни постановления – 11 бр.

2. Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.
Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове за
установяване на задължения по декларации. Постоянно се генерират списъци на лица с
просрочени данъчни вземания и се разпращат напомнителни покани за доброволно
заплащане на задълженията. Въз основа на информация от Сектор "Пътна полиция",
ежемесечно са изпращани съобщения за недекларирани превозни средства. Извършват
се проверки за вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното
облагане. Продължават дейностите по предаване на неизрядните длъжници за
принудително събиране на вземанията, като преписките се предават трима от частните
съдебни изпълнители регистрирани в район на действие Районен съд Казанлък .
- Актове за установяване на задължения по декларации – 375 бр.;
- Актове за прихващане и възстановяване – 25 бр.;
- Съобщения за неподадени декларации по чл.54 от ЗМДТ - 2 946 бр.;
- Съобщения и покани по чл.32 от ДОПК – 375 бр.;
- Напомнителни писма и покани до ЗЛ - 2 026 бр.;
- Предадени преписки за принудително изпълнение - 395 бр.
3.
Отчитане на приходи.
За периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г., Дирекция „МП“ отчита общо събрани местни
данъци и такса битови отпадъци, в т.ч. събрани лихви по съответните видове вземания.
- Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) – 1 332 252,85 лв.
- Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) – 563 216,23 лв.
- Данък върху превозните средства (ДПС) – 1 964 926,04 лв.
- Пътен данък (ПД) – 2 306,96 лв.
- Патент – 91 242,81 лв.
- Туристически данък – 25 106,81 лв.
- Такса битови отпадъци (ТБО) – 2 202 743,22 лв.
Подобряване на събираемостта на приходите е пряк резултат от дейностите за
подобряване на обслужването и повишаване информираността на гражданите и бизнеса
и тяхната култура по спазване на законодателството. Едновременно с това приоритет е
и повишаване на събираемостта на просрочените публични вземания. В тази връзка се
осъществява текущо оперативно наблюдение на задължените лица чрез определяне на
действия по събиране и оперативен подход към длъжниците на база степента на риска
на събиране на задължението и тяхното поведение към спазването на задълженията за
регистриране, деклариране и заплащане на задълженията за данъци и такси дължими по
реда на ЗМДТ.
По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, през
последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на
задълженията, служителите на Дирекция Местни приходи предприемат все повсеобхватни действия за принудително събиране на просрочените задължения, в
следствие на това са постигнати добри резултати при изпълнението на тези приходи.
Същото важи и за данъка върху превозните средства, който е с много добра

събираемост спрямо предходните години. Данъкът при придобиване на имущества,
след високите нива в сравнение с предходните две години. Тенденцията при патентния
данък, като вид данък с постоянно намалящ кръг задължени лица (поради преминаване
на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на търговците и
т.н.), се запазва и приходите от него са с все по-ниско ниво. Пътния данък (други
данъци), е отменен от 2004 г. и присъства само като приходи от задължения за
предходни години.
През последните месеци значително е повишен интезитетър на мерките, свързани със
стимулиране на доброволното изпълнение на задълженията чрез прилагане на така
наречените „меки способи“ – уведомления, напомнителни писма, разясняване на
възможностите за обезпечаване и погасяване на задълженията на лица с временно
финансово затруднение, договаряне на ангажименти към администрацията и др. Тези
мерки целят реални постъпления, провокиране на активно поведение от страна на
лицата с оглед заплащане на просрочените публични вземания, намаляване на
разходите за събиране на дълга чрез намаляване на броя на лицата, за които ще се
предприемат действия по принудително събиране.
СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН В ОБЩИНАТА
1. За по-голяма сигурност в общината инсталирахме камери в градските
паркови, възлови кръстовища и други по-важни обекти.
2. Приета беше Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на град Казанлък, с която се въведе
възможността за SMS паркиране в зоните, определени за кратковременно
паркиране. Въведе се също преместването на нерегламентирано паркираните
автомобили, чрез репатриращ автомобил – „паяк“.
ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ – НОВИЯТ
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН В БЪЛГАРИЯ
 ПРАЗНИЦИ И КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
1. Фестивалът на розата, създаден преди 113 години, е един от найзабележителните в България. Превърнал се в традиция и в най-голямата атракция на
Казанлък, той събира десетки хиляди туристи от страната и чужбина. За поредна
година празникът се финансира изцяло от дарения и собствени приходи, без да се
изразходват средства от Културния календар на общината, което дава възможност да се
обезпечат финансово други инициативи и мероприятия. Програмата на Фестивала на
розата се обогатява и разраства с всяка изминала година. През 2016 година тя
включваше повече от 50 събития в рамките на близо един месец. Нов елемент във
фестивала бе възможността жителите и гостите на града ни да си направят фотосесия с
Царица Роза и подгласнички.

2. Празниците в Долината на тракийските царе 2016 набират все по-широка
популярност сред жителите на града и туроператорите в страната. В по-голямата си
степен те все още се финансират от Общината, но програмата им се разраства, а целта
на Общината е те да се превърнат в традиционни за града и търсен туристически
продукт, който да се самофинансира. За втора година част от тях беше екопоходът до
мегалита в село Бузовград „Пътят на светлината“ с възстановка на тракийски ритуали.
Нов момент и успешен детайл от програмата бе инициативата „По стъпките на
тракийските майстори“ в лапидариума на ИМ „Искра“.
3. Чудомировите празници се организират от Фондация „Чудомир“, но се
съфинансират от община Казанлък и са част от нейния Културен календар.
4. Музикални хорови празници „Академик Петко Стайнов“. Организират се
съвместно с фондация "Петко Стайнов“ и се финансират от Община Казанлък. Активно
се работи по разширяването на празниците и разнообразяване на програмата им, както
и за издигане на авторитета им в музикалните среди. Тази година за пълни път
празниците ще бъдат обогатени с Национален хоров празник „120 години – Петко
Стайнов“.
 ПОДПОМАГАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАЗАНЛЪШКИ ТВОРЦИ
1. Издаване на албум с репродукции на картини на художника Румен Петков по
повод 60-годишен юбилей.
2. Организиране и провеждане на „Есенен салон“ за казанлъшки художници с
награден фонд и парична награда за „Млад автор“;
3. Подпомагане на казанлъшки хорови състави при участието им в чужбина.
 КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
1. На 5 юни 2016 година официално бе открит единственият в света Музей на
розата. Красивата сграда, стратегическото му местоположение в парк „Розариум“ и
любопитната експозиция доведе до увеличение на посещаемостта и туристопотока в
Казанлък. Проектът бе подарен на Община Казанлък от арх. Иво Недялков, а
стойността на музея е 1.4 милиона лева
2. Със съдействието на Общината на Театър „Любомир Кабакчиев“ бе
предоставена Аляолувата къща за административни и други цели, както и за
своеобразен културен център на града – концерти, пленери, творчески работилници,
официални събития.
3. Предоставена е за безвъзмездно ползване къща-музей „Чирпанлиева къща“ в
град Шипка на Народно читалище „Светлина – 1861“, което ще стопанисва и съхранява
сградата и експозицията в нея.

Проектна дейност за 2016 година:
Общинска библиотека „Искра“
- „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в
общинските библиотеки”.Проектът предвижда участие на библиотечни директори и
служители в две обучителни програми в Испания и Финландия по модерен
библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна
програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските
библиотеки, които не са включени в консорциума.
- „Пътят към библиотеката“ –един проект на фондация „Глобални
библиотеки”. В рамките на проекта се поставят табели „Библиотека“ като част от
инфраструктурата от знаци и указания към пътната мрежа в населените места.
- „На една земя, под едно небе. При изворите на живота”. Проучване на
сватбения обреден комплекс като семеен обичай при различните етноси в община
Казанлък - основа за социален регулатор за изграждане на обществени отношения в дух
на толерантност и разбирателство.
Художествена галерия-Казанлък
- Извършен ремонт на избеното и санитарните помещения на къща „Дечко
Узунов“ на стойност над 3000 лева.
Литературно-художествен музей „Чудомир“
- Извършен ремонт на първа и втора експозиционни зали на стойност 7 200
лева, включва:
- подмяна на окабеляването на ел. захранването;
- подмяна на контакти;
- подмяна на осветителни тела;
- подмяна на ел. крушки с енергоспестяващи LED;
- пребоядисване на залите, без да се нарушава експозиционната цялост;
- облицовка на тавани.
Предстои:
- изграждане на система за пожароизвестяване в целия музей;
- изграждане на системи за окачване в изложбена и конферентна зали.
Исторически музей „Искра“
- Проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни
комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“,
финансиран по Мярка 2 „Документиране на културната история” на Програма БГ08
“Културно наследство и съвременни изкуства” с бенефициент Исторически музей
„Искра“ – Казанлък на стойност € 187 034,41 и е със срок за изпълнение до 30.04.2017г.
Основната цел на проекта е документиране и дигитализиране на културното
наследство с цел неговото популяризиране и консервация. Дейностите по проекта
предвиждат доставка на оборудване и обособяване на дигитален център в Исторически
Музей Искра, изработка на софтуер и портал, дигитализиране на движимо културно
наследство, 3D сканиране и заснемане на 9 тракийски гробници и гробни комплекси от

Казанлъшката котловина, както и техните 3D възстановки и реконструкции,
разработване на географска информационна система (ГИС) на територията на
Казанлъшката котловина, публично представяне на изследванията и резултатите от
проекта в НАИМ при БАН, пред студенти по археология от СУ и НБУ и представяне
на културноисторическото наследство на района пред ученици от училища в община
Казанлък.
- „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили
„Хелвеция“ и „Грифони“ - Проектът е на стойност 1 419 614,43 евро (2 776 524,49 лв.)
и е с 100 % безвъзмездна финансова помощ. Изпълнява се от Община Казанлък с
партньор Исторически музей „Искра“. Проектът предвижда:изграждане на приемна
сграда, която да служи за информационен център и ще обслужва посетителите на
тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“. Районът около приемната
сграда и гробниците ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък
паркинг. Предвижда се изграждане на постоянни защитни покрития и хидроизолация
над гробниците, монтиране на дата-логери, изграждане на електрическа инсталация и
осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“
поставяне на остъклени метални платформи, консервационно-реставрационните работи
и други. Чрез реализацията на проекта ще се допълни с още два обекта списъка с вече
реставрираните и отворени за посещения обекти в Долината на тракийските владетели Казанлъшка тракийска гробница (намираща се под егидата на ЮНЕСКО), гробниците
Голяма Косматка, Оструша, Крън II, Голяма Арсеналка, Шушманец (реализиран проект
за консервация, реставрация и социализация по ОПРР с бенефициент Министерство на
културата), създавайки по този начин една интегрирана система от социализирани
паметници на културата.
Общински театър „Любомир Кабакчиев“
През изтичащата 2016 година в Общински театър „Любомир Кабакчиев“ се
наблюдава завишение на собствените приходи от продажба на билети с 37% спрямо
предходната календарна година. Изиграните са 21 спектакли за 2016 година.
Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства
През 2016 г. в музея са организирани над 20 изложби и много общоградски
дейности. В музеят има вече събрани над 150 антикварни фотоапарата, много книги,
които са уникална фотографска литература, над 800 фотографии и пощенски картички
с изключителна историческа стойност.

I. ТУРИЗЪМ
През последните години Казанлък се превърна в наистина желана туристическа
дестинация. В резултат на политиката на Общината за популяризиране на региона като
туристичска дестинация, на доброто партньорство с културни институти, хотелиери и
ресторантьори туристопотокът в град Казанлък се увеличава с всяка изминала година.
За това свидетелства и справката за туристическите нощувки на територията на
Община Казанлък:

2012 г.
34 505

2013 г.
33 434

2014 г.
40 064

2015 г.
45 892

2016 г.
50 266

1. Участие в туристически изложения и борси през 2016 година:
- Международна туристическа борса „Ваканция Спа Експо – София;
- Международен туристически форум и изложение Go2Balkans – София;
- Черноморски туристически форум – Варна 2016 „Четири сезона“;
- Участие с рекламни материали в туристическа борса Mitt – Москва;
- Промотиране на региона в международни туристически борси и изложения
чрез Министерство на туризма;
2. Създадени туристически обекти и атракции:
- Музей на розата. Възможността да се наблюдава демонстрация на
розоварене, наличието на магазин за сувенири и уникалността на музея го
правят атрактивен и желан обект за посещение от туроператори и гости на
града.;
- През 2016 година е даден стартът на социализирането на тракийски могили
„Хелвеция“ и „Грифони“;
- В процес на разработване е проект за тематичен исторически парк и
туристически комплекс „Светът на траките“, който има потенциал да се
превърне в изключително посещавана атракция и място за осъществяване на
културни събития и проекти.
II. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Поддържане на съществуващите отношения;
- Ученици от школата „Арт линия“ , школа „Живопис“ и НГПИД „Акад.
Дечко Узунов“ участваха в пленер-обучение в Толиати, Русия;
- Официална делегация и представители на бизнеса посетиха Дзинан, Китай,
на традиционния за побратимения ни град Фестивал на изворите;
- Официална делегация и танцов ансамбъл „Арсенал“ посетиха Дни на
кочанския ориз в Кочани, Македония, по покана на ръководството на
побратимената община;
- На Фестивала на розата в Казанлък гостуваха представителни групи и
делегации от:
Надканижа, Унгария;
Дзинан, Китай;
Верия, Гърция;
Пекин, Китай;
Кочани, Македония;
Коня, Турция;
2. Създаване на нови контакти и проявено желание за побратимяване;

-

-

През септември 2016 година е получено предложение от посланика на
Народна и демократична република Алжир за побратимяване на Казанлък с
град Блида, Алжир;
Покана за побратимяванес град Салерно, Италия;
През октомври Н. Пр. Камило Дзуколи и кметът на град Кацаго, Северна
Италия Антонио Мосини в официална среща изразиха желание за
побратимяване с град Кацаго, провинция Бреша,Италия;.

