
Отчет за изпълнението на Програмата за управление на община 

Казанлък за втората година на мандат 2015 – 2019 

  

Скъпи съграждани,  

 

В края на всяка година идва един от отговорните за мен като кмет 

моменти – да споделя с Вас онова, което аз и моят екип сме свършили 

дотук, онова, което предстои да направим и онова, което все още не сме 

постигнали, но не сме се и отказали да реализираме. Приемам това не 

като свое задължение, а като очакван миг – очакван, защото 

мотивацията в работата ми са успехите на общината и възможността аз и 

екипът ми ясно да Ви покажем в каква посока се развива тя.  

Тук е мястото да отбележа, че нищо от постигнатото не сме 

реализирали лесно. За всеки успех на нашата община сме се борили.  

Нещо повече! Аз и екипът ми преминахме през не малко трудности, за да 

доведем до край всяка начертана цел.  

Като упорит и борбен човек не допускам пред мен да има затворени 

врати. Затова през тази вече шеста година като кмет на Община Казанлък 

аз и екипът ми  успяхме да постигнем не малко в сферите на 

образованието, здравеопазването, инфраструктурата.  

Макар да не беше никак лесно, Казанлък вече се радва на 

Технически колеж за обучение на студенти по специалности от 

професионално направление „Машинно инженерство”, като изборът на 

специалност отговаря на нуждите на редица предприятия в града и 

региона в областта на металообработването, производството на елементи 

за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с 

военнопромишленото производство. По пътя към реализирането на 

Колежа имахме препятствия, но считам, че те по-скоро ни мотивираха, 

отколкото да ни откажат.  

Подпомогнахме финансово 11 семейни двойки, кандидатствали 

по процедурата за подпомагане на асистирана репродукция за семейства 

по метода „Ин витро”, защото вярвам, че трябва да помагаме в 

осмисляне живота на повече двойки с репродуктивни проблеми.  

Успяхме да финализираме Общ устройствен план на града, което 

превръща Казанлък в един от първите градове в страната с такъв. 

Успяхме да обновим част от градската среда, в това число да 

асфалтираме и реконструираме улична мрежа, да санираме жилищни 



блокове и детски градини, да реставрираме и социализираме 

тракийските гробници Хелвеция и Грифони, и много други обекти. 

Положихме наистина сериозни усилия, които обаче, без никакво 

съмнение, си струваха, защото са в полза за всички казанлъчани. 

Оттук нататък предстои още повече работа. Няма да се задоволим 

само с текущите си постижения.  

Приоритети за нас през следващата година ще са подобряване на 

инфраструктурата в общината и бизнес климата. 

Наясно сме, че отново ще има сериозни предизвикателства, но 

смело мога да заявя, че ги очакваме.  

Ще се справим и с тях заедно с вас, защото желанието за по-добър 

живот на  казанлъчани, е нашата движеща сила.  

Благодаря ви за разбирането,високите изисквания и човешките 

взаимоотношения!  

  

  

  

Галина Стоянова 

Кмет на Община Казанлък 

 

 
 

СТАРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

 

 В периода ноември, 2016 г. – октомври, 2017 г. отдел „Стратегическо 

планиране и проекти“ работи активно в направления на мониторинг на 

стратегическите планове на Община Казанлък, подготовка на проекти за 

кандидатстване за външно финансиране, управление на вече одобрени проекти, 

координиране на работата на НПО и младите хора в общината. 

 

 През периода е осъществен мониторинг по изпълнение на Общински план за 

развитие на Община Казанлък 2014 – 2020г. Изготвен е Годишен доклад за 2016г. за 

наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Казанлък 



2014 – 2020г. Докладът е одобрен от Общински съвет за развитие при Община 

Казанлък и от Общински съвет – Казанлък с Решение №410/30.03.2017г.  

 През 2017 г. са изготвени Междинни оценки на два стратегически документа 

на Община Казанлък за периода 2014-2020г. - „Общински план за развитие на Община 

Казанлък“ и „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък“. 

Докладите от Междинните оценки са одобрени от  Общински съвет – Казанлък с 

Решение №551 и съответно с Решение №552 от 28.09.2017г.   

 

От 2016г. се изпълнява Инвестиционната програма на Община Казанлък по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Схема BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение 

на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на обща стойност 

19 658 031,68лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Два от 

основните проекти, включени в инвестиционната програма преминаха етап на оценка 

и получиха финансиране в отчетния период. Това са проектите: 

 „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. ДБФП е 

сключен на 04.10.2017г. и е на обща стойност 9 504 532,06лв. Проектът 

предвижда основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

облагородяване на дворните пространства на ДГ №1, ДГ №11 и филиал на ДГ 

№15 в ж.к. „Изток“, както и на основните училища в градовете Крън и Шипка 

и селата Хаджидимитрово, Овощник и Ръжена. Проектът е с продължителност 

26 месеца. 

 „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, по процедура на 

директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е 

подписан на 08.12.2016г. на стойност 5 655 048,59лв.  Срокът за изпълнение на 

всички дейности по проекта е 24 месеца. Включените обекти на интервенция  

са изцяло в жилищен квартал „Изток“ и предвиждат дейности по 

реконструкция и рехабилитация на ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Сент 

Ерблен“, ул. „Верия“, ул. „Кремона“ и обновяване на междублоковите 

пространства в зоните на  блокове № 19, 20, 21, 22, 23 и 26. 

 

В  отчетния период се изпълняват и следните проекти с външно финансиране: 

 За подобряване на административния капацитет на Община Казанлък във 

връзка с изпълнение на Инвестиционната програма се изпълнява 

проект/Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Казанлък“ на стойност 

105 674,27 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ. 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; 

 „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“, насочен 

към подпомагане на ученици от етническите малцинства за постигане на 

пълноценна и успешна професионална, социална и творческа реализация. 

Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  Общата стойност на проекта е 215 108,99лв. с период 

на изпълнение от 29.09.2016 г. – 29.09.2018г. 

 По Национална програма „Активиране на неактивните лица“ към Община 

Казанлък е назначен и работи младежки медиатор, целта на което е 

информиране, насърчаване, консултиране и ориентиране на млади хора от 

общината, които са демотивирани, не учат, не работят и не са регистрирани в 

бюрата по труда. Инициативата е резултат от усилията на Община Казанлък в 

посока активиране и насърчаване на младите хора от всички населени места от 

общината.  

 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“ се изпълнява по 

Операция "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2019", чрез Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана 2014-2020 от 

Фонда за европейско подпомаганe на най – нуждаещите се лица. Срокът за 

изпълнение на дейностите е до 31.12.2019г. Сумата на безвъзмездната 

финансова помощ за целия период на договора се равнява на 82 108,40лв. 

 Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла 

№8 „Васил Левски“, гр. Казанлък“ финансиран по мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура“ от кампания 2017 на Проект „Красива България“. 

Общият бюджет за проекта е в размер на 179 792лв. с ДДС, в т.ч. 89 896лв. 

(50%) финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 89 

896 лв. (50%) съфинансиране от страна на Община Казанлък. Предвидените 

дейности за подобряване на състоянието на сградата на детското заведение са 

подмяна на дограма, топлоизолация на фасади, ремонт на покрив и 

мълниезащита. Строително-монтажните работи стартираха през месец август 

т.г. и ще бъдат с продължителност от 3,5 месеца. 

 

През последната година е приключило изпълнението на 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 

1 987 049,40лв.; 

 „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 2 776 524,49лв.; 

  „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.; 

 Проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 4 

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“. В рамките на 

проекта са подменени котли, отоплителни тела и тръбна мрежа, и са 

газифицирани сградите на детски градини № 2, № 8, № 9 и № 15, както и на 

ДДЯ № 4 и № 5 в град Казанлък. Проектът приключи на 30.04.2017 г. и общата 

стойност на усвоената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 768 432,08лв. 

 

През отчетния период са одобрени за финансиране следните проекти, за които 

предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ: 

 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. 

Казанлък“ към Национален доверителен екофонд. Прогнозната стойност на 

строителството е 1 133 739,468лв. с вкл. ДДС. Проектът предвижда намаляване 

емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност на 

сградата учебното заведение чрез въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност: топлоизолация на външните стени на сградата; топлоизолация на 

покрива на блок Г и топли връзки; топлоизолация на пода на сградата, 

граничещ с външен въздух; подмяна на неподменената дограма на сградата; 

подмяна на отоплителни тела и тръбна мрежа на отоплителната инсталация.  

 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравната 

служба в с. Дунавци, община Казанлък“ към Национален доверителен екофонд. 

Стойността на СМР се равнява на 127 600,34лв. с ДДС.  Проектът предвижда 

намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване на енергийната 

ефективност на сградата на здравната служба в с. Дунавци, община Казанлък 

чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на 

външните стени на сградата; топлоизолация на покрива; подмяна на прозорци 

и врати на сградата; подмяна на осветление и изграждане на нова отоплителна 

инсталация.  

 

През последната година са одобрени и очакват финансиране следните проекти: 



 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда 

на община Казанлък, предоставена за социални услуги“ на стойност  

208 496,39лв., одобрен на втори етап от  Националния доверителен екофонд. 

Проектът е на етап изчакване за осигуряване на финансиране по 

Инвестиционна програма за климата. 

Към настоящия момент са разработени и внесени за оценка от финансиращи програми 

следните проектни предложения на Община Казанлък: 

 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ по приоритетна ос 

1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Проектът е на обща 

стойност 3 690 050,96 лв. и предвижда реконструкция на бул. „Розова долина“ 

в участъка от пл.„Севтополис“ до ул.„Бачо Киро“, закупуване на 7 бр. 

електробуси за обслужване на вътрешноградските линии на градския 

транспорт, рехабилитация на 23 бр. автобусни спирки и въвеждане на 

информационна система за управление на градския транспорт. 

 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община 

Казанлък“ по Приоритетна ос 5 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. 

Проектът предвижда създаването на Дневен център за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания и техните семейства, както и ремонт на съществуващ 

Център за обществена подкрепа в град Казанлък с оглед разширяването на 

дейността му. В резултат на изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат 

реконструирани 2 сгради с обща РЗП от 627 кв. м. /корпус на ДЯ №6 „Надежда“ и 

сградата на ЦОП на ул.„Войнишка“ №25. Новосъздаденият център ще обслужва 

30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги. След разширяване на 

дейността на Център за обществена подкрепа, той ще обслужва 80 деца. Проектът 

е на обща стойност 530 000лв. 

 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Възродена 

Искра“ в град Казанлък, в т.ч. подмяна на дограма, ремонт на покрив, 

топлоизолация на под и външни стени, мерки за достъпност, подмяна на 

осветление. Проектът е разработен в рамките на Инвестиционна програма за 

климата на Национален доверителен екофонд и е на обща стойност 268 529,27лв. 

 Втори етап по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кънчево в рамките на 

Инвестиционна програма за климата към Национален доверителен екофонд 

(НДЕФ). Обща стойност на проекта е 163 809.88лв. с ДДС, която включва 

собствено финансиране в размер на 15%, равняващи се на 24 571.48 лв. с ДДС. 

 ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ ,,Христо 

Ботев", с.Енина“ – проект към национален Доверителен Екофонд на работна 

стойност 451 290 лв. ; 

 "Съединението прави силата" към Европейската комисия, Програма "Европа за 

гражданите" 2017, направление 2 "Демократична ангажираност и гражданско 

участие", мярка 2.1 "Побратимяване на градове". Проектът е на обща стойност 



9 779,15 лв. и има за цел насърчаване на гражданското и демократично участие 

на ниво Европейски съюз. 

 Проект за Европейски награди за културно наследство „ЕВРОПА НОСТРА 

2018“ в категория за консервация и реставрация на архитектурно и културно – 

историческо наследство – представяне на проекта на Община Казанлък 

„Реставрация ,консервация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и 

„Грифони“, изпълнен в рамките на Програма БГ 08 на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство. Максимална стойност на 

наградата е 10 000 евро.  

 "Фестивал "Музиката на траките" по Програма "Културна програма за 

Българското председателство на съвета на Европейския съюз 2018 г.  към 

Национален фонд "култура" на стойност 99 773, 06 лв. Проектът има за цел 

представяне на българската култура и идентичност във връзка с българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз. 

 

В процес на подготовка са проектни предложения на Община Казанлък по следните 

открити процедури за финансиране: 

 Проектно предложение на Община Казанлък по процедура „Развитие на 

туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ към ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020г. Приоритетната ос е насочена към разработване 

на цялостни интегрирани туристически продукти, при които реставрационните 

дейности по обекти на културното наследство от национално и световно 

значение ще бъдат съпътствани от инфраструктурни и маркетингови дейности, 

както и от генериращи приходи дребномащабни инвестиции в рамките на 

културната атракция или пряко свързани с нея. Предвижда се възможност за 

използване на финансови инструменти за подкрепа на проекти по 

приоритетната ос.  

 Проектни предложения по Програма „Красива България“ – кампания 2018 – 

мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ за 

изграждане на достъпна среда с сградата на общинска администрация – 

Казанлък и по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура за 

реконструкция на плувен басейн при СОУ „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

През 2017 г. бяха реализирани редица важни за развитието на 

образователната система реформи, благодарение на които образователните 

услуги на територията на община Казанлък се предоставят с по-високо качество. 

Осъвременяването на материалната база на образователните институции в 

община Казанлък продължава да е първостепенна задача на управлението. 

 



1. 1. С постановление на Министерски съвет №187 от 31.08.2017 г. се 

осъществи една дългогодишна мечта на много граждани на община Казанлък - открит 

бе Технически колеж – Казанлък. Той е част от структурата на Техническия 

университет – София, като в него ще се обучават студенти по специалности от 

професионално направление „Машинно инженерство” за придобиване на висше 

образование на степен „професионален бакалавър”. Капацитетът на учебното 

заведение е 230 студенти и е съобразен с институционалния капацитет на 

Техническия университет – София. Изборът на специалност е в следствие на 

проучванията сред местния бизнес. Целта на колежа е да осигурява кадри за нуждите 

на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на металообработването, 

производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, 

свързана с военнопромишленото производство. Началото на академичната година за 

първите 80 студенти беше поставено на 23 октомври 2017 г. 

2. Единственият по рода си в страната Национален център по природо-

математически науки беше открит на 12.09.2017 г. в гр. Казанлък. Той се помещава в 

новоизграден  корпус към Профилирана природо-математическа гимназия „Никола 

Обрешков“. Новият център предлага възможност за обучение и допълнителни 

занимания на ученици от Казанлък, областта и цялата страна с интереси в природо-

математическите науки. Центърът разполага с напълно оборудвана с най-модерна 

съвременна техника специализирана лаборатория и кабинет по физика, специализиран 

кабинет по биология  и химия  с  хранилище към него, както и с два специализирани и 

напълно оборудвани кабинета по информатика. Националният център разполага с 

отделен вход, асансьор и актова зала с капацитет за повече от 100 места, иновативни 

учебни дъски, видеонаблюдение и газификация. В изграждането на Националния 

център по природни науки са осигурени над 1 млн. лева държавни средства, както и с 

допълнителните над 350 хиляди лева, средства, вложени от Община Казанлък за 

укрепващи дейности по сградата.  

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 №3 „Теменуга“, гр. Казанлък се извърши цялостно топлоизолиране на 

външните стени, топлоизолация на тавана на сградата. Сменена е дограмата и 

цялостно отоплителната инсталация. Изградени са нови газифицирано котелно 

помещение, мълниезащитно съоръжение. За реконструкцията на сградата на детското 

заведение Община Казанлък задели близо 200 000лв. по Инвестиционната програма за 

2016г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и 

населените места. Допълнително, Община Казанлък кандидатства пред Министерство 

на образованието и науката за подобрения по спортните площадки на детското 

заведение на обща стойност 10 000 лв. като подмяна на игрални съоръжения и 

обновяване на дворното пространство, съгласно действащите нормативни изисквания. 

Тази есен в обновената сграда на Детска градина №3 "Теменуга" в Казанлък се 

обгрижват, възпитават и обучават 120 деца в 4 групи от 10 души педагогически 

персонал. 

От общо 14 детски градини в Града на розите 11 вече са цялостно ремонтирани, 

предстоят подобрения едва на 3 и скоро всички детски градини в Казанлък ще бъдат 

изцяло обновени. 



4. Община Казанлък стартира дейности по 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 №198/30.06.2016г. на Управляващия орган 

предложението е одобрено за финансиране на обща стойност 215 108,99лв. 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. 

Като допълнителни специалисти са привлечени психолог, медиатор, двама 

образователни експерти и експерт по административни дейности. 

5. На 3 юли и тази година отвори врати Почивна база „Паниците” край гр. 

Калофер и предостави чудесни условия за почивка, игри, обучение и занимания на 

общо 384 летуващи деца и ученици от казанлъшките училища: ОУ „Чудомир“, ОУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, ОУ „Мати Болгария“, ОУ „Георги Кирков“, СУ „Екзарх 

Антим I“, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, ППМГ „Никола Обрешков“, ПГТТМ, ПГ 

„Иван Хаджиенов“. 

• Беше извършена подмяна на покривната конструкция на столовата, с 

което се продължава тенденцията на Община Казанлък поетапно да извършва основен 

ремонт на базата. Финансирането бе осигурено от бюджета на Функция 

„Образование“, а дейностите бяха извършени от специалисти на Общинско 

предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“. 

• За две поредни седмици беше осигурен престоят на деца от ЦНСТ за 

деца/младежи без увреждания, гр. Казанлък  

• Със Заповед №1025/20.06.2017 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 в общ размер на 3225 лв. бяха осигурени от Общинската програма за 

закрила на детето за 2017 година. 

• Община Казанлък традиционно предостави цялата база за две поредни 

смени на Националната школа по физика с ръководител Теодосий Теодосиев. Сред 

неповторимата природа 156 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. 

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 в общ размер на 6 480лв. за четирима ученици по Програмата 

на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общински училища 

през 2017 г., приета с ПМС №46/08.03.2017 г. в областите наука, изкуства, спорт. 

7. По Общинска програма за закрила на детето за 2016г. и 2017г. бяха 

изплатени още седем едногодишни стипендии (на обща стойност 10 920лв.) за 



периода от м. октомври 2016 г. до м. септември 2017 г. на ученици, получили призови 

места на национални и международни фестивали, конкурси, състезания и др., а от м. 

октомври 2017 за една година са утвърдени още 7 стипендианти в сферата на 

изкуствата и спорта. 

Общо изразходваните средства по Общинската програма за закрила на детето 

за 2017 г. са в размер на 16 455,30лв. (за подпомагане на 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 – 2019г. 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 2016г. за общинските 

училища бяха заделени 20 000лв. за закупуване на 2бр. стълбищни робота. От тях се 

възползват нуждаещи се ученици на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък и ПГ „Акад. 

Петко Стайнов“, гр. Казанлък. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Община Казанлък през 2017 година работи в посока повишаване 

качеството на предоставяните услуги в сферата на здравеопазване, както и за 

създаване на по-добри условия за работа на служителите. 

 

1. През 2017г. Община Казанлък за втора поредна година подпомогна 

лекари-специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. 

Фондът от 15 000 лв. бе включен в бюджета на Общината за 2017 г., като неговата цел 

е да финансира специализацията на лекари, които работят в болничното заведение. От 

максималната сума за един специализант (в размер на 3 000лв.) се възползваха 

четирима лекари в областите „Акушерство и гинекология”, „Гастроентерология“ 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. Община Казанлък приложи мерки за енергийна ефективност в Дневна 

детска ясла № 8 „Васил Левски“. Това стана възможно с Решение №2/30.05.2017г. на 

Управителния съвет на Проект „Красива България” (ПКБ) 2017 към Министерството 

на труда и социалната политика, по който Община Казанлък кандидатства. Участието 

на Общината в Кампания 2017 по Проекта за Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“ 

е по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Общата стойност на 

проекта  е в размер на 179 792 лв. с ДДС, от които 50% е съфинансирането от Община 

Казанлък и 89 896лв. с ДДС (50 % от общата стойност) - от Проект „Красива 

България”. Предвидените дейности за подобряване на състоянието на сградата на 

детската ясла са подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт на 



покрива. За детското заведение допълнително Община Казанлък извършва 

газификация, която финансира от собствения си бюджет в общ размер на 49 885,68лв. 

Детската ясла отваря врати в далечната 1969г. и от тогава до сега са 

извършвани само козметични подобрения. Успешното представяне на Община 

Казанлък по Проекта „Красива България“ дава възможност за изпълнение на 

предвидените дейности, което значително ще подобри материалната база за близо 60 

деца на възраст до 3 години, обособени в 4 яслени групи и 22 души персонал. 

3. Закупени бяха 2 бр. нови автомобили за нуждите на Общинско 

предприятие „Кухня-майка“, в това число дейност „Детска млечна кухня“ на обща 

стойност 34 980 лв. 

4. Във връзка с нарастване на нуждата от качествен и навременен контрол на 

захарен диабет тип 1 при децата се проведе специализирано обучение на 

медицинските специалисти, работещи в детските и учебните заведения. Лектори на 

обучението бяха утвърдени специалисти в областта на детската ендокринология, 

както и представител на компания, работеща с инсулинови препарати и продукти. 

Сред целите на обучението бе да се покаже, че диабетът не е страшна диагноза, че 

децата с диабет не са различни от останалите, че лошият контрол върху диабета може 

да доведе до усложнения. Овладяването на диабета е постигане на точен баланс 

между приетата храна, инсулиновата доза и физическата активност. От голяма 

важност е медицинските сестри да успяват да следят и контролират кръвните захари 

на децата, докато те са на занятия. При настъпване на остро състояние като 

хипогликемия, реакцията на медицинския персонал е от жизнено важно значение. На 

медицинските специалисти бяха предоставени материали: Наръчник за здравословно 

хранене и физическата активност хранене при диабет. Обучението се проведе през м. 

декември, 2016 г. в залата на „Младежки дом“, гр. Казанлък. 

5. Договорено е увеличение на основната месечна работна заплата на 

медицинските специалисти, работещи в детско и училищно здравеопазване (детски 

ясли, яслени групи в детски градини, здравни кабинети в детските градини и 

училищата в община Казанлък), считано от 1 януари 2018 г.  

 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

За поредна година Община Казанлък доказа, че основно място сред 

приоритетите ѝ заема сферата на социалните дейности. На територията на 

общината своята дейност развиват 17 социални услуги, като за две от тях 

Община Казанлък предприе стъпки за увеличаване на капацитета. Работи се по 

четири проекта, за три от които Общината е бенефициент, а за един е партньор 

на Министерство на труда и социалната политика.  

 



1. Стартира процедурата за увеличаване капацитета на услугата „Център за 

обществена подкрепа“, възложена за изпълнение на СНЦ „Бъдеще за децата“, от 60 на 

80 места. 

2. Стартира процедурата за увеличаване капацитета на услугата „Дневен 

център за възрастни хора с увреждания“ от 15 на 20 места. 

3. Бяха сключени 92 договора за предоставяне на социалната услуга 

„Личен асистент“ по проект „Независим живот в община Казанлък“. Проектът е на 

обща стойност 499 765,52лв. и е с продължителност 22 месеца, а срокът на 

предоставяне на социалната услуга – до 20 месеца. Осъществява се 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. Общо 134 потребители на социалната услуга са лица 

с увреждания и техните семейства, хора над 65-годишна възраст с ограничения или в 

невъзможност за самообслужване.  

4. 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 

5 месеца (от 23.11.2016 г. до 30.04.2017 г.). На одобрените потребители за ползване на 

социалната услуга „Обществена трапезария“ се предлага обедно меню, което включва 

супа, основно ястие и хляб. Храната се приготвя в Домашен социален патронаж. 

5. Тъй като социалната услуга „Обществена трапезария” в община 

Казанлък има голяма значимост за населението и е подходяща форма за помощ и 

обгрижване на нуждаещите се граждани, Община Казанлък работи и по проект 

„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. Обслужват се 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. 

Договорът по проекта е сключен от 03.01.2017 г. до 31.12.2019 г., на обща 

стойност 90 406 лв. Капацитетът на услугата е 40 места. До края на м. септември, 2017 

г. услугата са ползвали 55 потребители. С предоставянето й Община Казанлък 



подпомага за пореден път най-уязвимите групи от населението в общината, които се 

нуждаят от подкрепа. 

6. През последната година Община Казанлък изпълнява дейности и по 

проект „Приеми ме 2015“, схема BG051PO001-5.2.11 „на стойност 14 990 037,70лв. 

общо за цялата страна, от които приблизително 120 000лв. за община Казанлък. 

Утвърдените приемни семейства на територията на общината са 20 на брой. В 16 от 

тях има настанени деца, за 2 от семействата тече процедура по настаняване, а 1 

семейство чака решение на Комисията по приемна грижа. От началото на проекта до 

сега има настанени общо 28 деца, от които 4 са осиновени, а 1 е реинтегрирано в 

биологичното семейство. 

7. От 23.11.2016г. Община Казанлък работи съвместно с областен 

координатор за регион Стара Загора по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 

„Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, 

социалните услуги и социалното подпомагане“, изпълняван от Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) в съответствие със Специфичната препоръка на Съвета на ЕС за 

България от 2014г. във връзка с подобряване на достъпността и ефективността на 

социалните трансфери за децата и възрастните хора. Договорът за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”(ОПРЧР) 2014-2020 е със срок на реализацията до 31.12.2019г. Проектът се 

изпълнява в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР: Приоритетна ос № 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и Инвестиционен 

приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес”. Проектните дейности обхващат служители на Агенцията за социално 

подпомагане, общини, доставчици на социални услуги и структури на Министерство 

на здравеопазването, които с присъщата си дейност са ключови участници в 

налагащите се интегрирани модели за грижа. Основни цели: 

• Да се повиши капацитетът за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и 

контрол на политиките в сферата на социалните услуги, социалното подпомагане и 

закрила на детето чрез внедряване на разработената интегрирана информационна 

система на Агенцията за социално подпомагане (ИИС на АСП). 

• Да се подпомогне процесът по деинституционализация на децата и 

възрастните чрез подкрепа за качествени социални услуги в общността, както и 

изграждането и надграждането на капацитет за провеждане на ключовите реформи в 

социалния сектор. 

• Да се утвърди моделът на областно планиране на социалните услуги, като се 

отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за 

взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и 

въвеждане на добри практики. 

• При изпълнението на дейностите се реализират целенасочени действия и 

мерки за подобряване на професионалната компетентност, знанията и уменията на 

служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните 



задължения с цел постигане на високи нива на прозрачност и отговорност пред 

обществото с гъвкави и адаптивни структури, мотивирани и динамични служители, 

използващи пълноценно съвременните информационни технологии и предоставящи 

услуги с високо качество.  

 

8. За изминалия едногодишен период по социалните програми за заетост в 

Община Казанлък са включени 12 лица: 

• Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 2 

лица 

• По Регионална програма за обучение и заетост – 3  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“ – 3 лица 

• По Програма „Шанс за работа 2017“ – 2 лица 

 

9.   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 2017г. са подпомогнати 7 лица с общо 2 800лв. 

 

10. Община Казанлък за пореден път финансира семейни двойки, 

кандидатствали по процедурата за подпомагане на асистирана репродукция за 

семейства по метода „Ин витро”. Подпомогнати са 11 семейни двойки с общата сума 

от 20 000лв. 

 

11. От бюджета на Община Казанлък ежегодно се финансират дейности по 

Социален календар на стойност 3 500лв. - 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 690лв., 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 с общо  4 200лв. 

 

12. В съответствие с Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Казанлък 2016 – 2020г. 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 СНЦ „Оптима“, 



гр.Казанлък, Фондация „Сийдър“, гр.София, „Бъдеще за децата“, гр.Казанлък, 

„Самаряни“, гр.Стара Загора, „Надежда и домове за децата“ – клон България и др. 

 

13. Изградена бе вентилационна система в кухненския сектор на Домашен 

социален патронаж на обща стойност 24 918,17лв., който обслужва 300 възрастни 

граждани на общината и предоставя топла храна на още 40 нуждаещи се по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“. 

 

14. За нуждите на Дневен център за стари хора бяха закупени 2 бр. 

среднотемпературни хладилници, пекарна на три нива, 2 бр. фризера и работна маса – 

неръждаема на обща стойност 14 622лв. 

 

СПОРТ 

 

Община Казанлък води целенасочена политика, свързана с масовия спорт 

и развитието на детско-юношеските школи, за подобряване на физическо, 

здравословно състояние на децата в община Казанлък, за тяхното пълноценно 

развитие и изграждане като личности. И през втората година от мандата беше 

подпомогната дейността на 42 спортни клуба, развиващи своята дейност на 

територията на общината, като Община Казанлък осигури средства за 

директното им субсидиране за дейност и постижения за прояви в Общинския 

Спортен календар, предостави за ползване обновена спортна база. Всичко това 

дава възможност на над 640 деца да се включат активно в спортове като лека 

атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, колоездене, шахмат, спортни танци, 

бойни изкуства, тенис на маса и др. Доброто взаимодействие между Община 

Казанлък и спортните клубове дава своите резултати, като за последната година 

спортисти от различни спортове и дисциплини завоюваха призови места на 

държавно и световно ниво. 

 

1. През 2017 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 180 000лв. и са одобрени с Решение 

№351/31.01.2017г. на Общински съвет – Казанлък.  

2. Спортният календар за 2017 година на Община Казанлък е с обща 

стойност от 39 850лв.  

3. Чрез Спортния календар училищният отбор по волейбол на ХГ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр.Казанлък, който спечели първо място на Ученически игри – 

финали през 2017г., е финансиран с 3 000лв. за участие през 2018г. в Световните 

ученически игри в Унгария.  

4.  Както всяка година, така и през 2017г. Община Казанлък награди 10-те 

най-добри спортисти, треньор и отбор за 2016г. в гр. Казанлък 



5. Със съдействието на Община Казанлък през 2017г. се проведоха 

държавни и международни първенства по лека атлетика, волейбол, футбол, 

колоездене, автомобилизъм, спортни танци, тенис на маса и др. 

6. През 2017г. Община Казанлък е разходвала общо 46 467,88 лв. за 

поддръжка на спортните бази: електроенергия, вода, текущи ремонти, материали по 

поддръжка на терени и зали, физическа охрана и др.   

 

 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

  

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (МКБППМН) изпълнява предвидените от 

ЗБППМН дейности 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 

75 възпитателни дела.  

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: 

• Във връзка с отбелязване Международния ден на учениците 

(студентите), 17.11.2016 г., МКБППМН проведе информационна кампания в 

училищата в гр. Казанлък с цел популяризирането на този ден. Събитието се 

реализира с подкрепата на „Съюз на учениците в България“, създаден в началото на 

2013г. като национална представителна ученическа структура, която да гарантира 

участието на учениците в процесите на взимане на решение. Информационната 

кампания се проведе във всички училища в гр.Казанлък на 17.11.2016г., като 

организатори и водещи бяха самите ученици.  

• По повод Световния ден за борба със СПИН/ХИВ 1 декември, за 

поредна година МКБППМН проведе инициатива с цел отбелязване на деня в 

училищата и напомняне на младите хора за важността на превантивните мерки. 

Мобилният Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на 

ХИВ/СПИН към РЗИ – Стара Загора бе разположен на площад ,,Севтополис” и 

гражданите се изследваха безплатно. Паралелно с това, младежи от Младежки 

общински съвет (МОС) и младежки организации от гр.Казанлък раздаваха 

информационни брошури. 



Отбелязването на този ден не беше само на 1 декември. В седмицата преди 

това се проведе информационна кампания по темата в средните училища в община 

Казанлък, където се раздаваха информационни  брошури, презервативи и отличителни 

червени лентички. 

• Във връзка с отбелязването на 24 май - Денят на българската просвета, 

култура и славянска писменост МКБППМН проведе конкурс „Най-добрия клас“, като 

в него участваха всички училища на територията на община Казанлък.  Номинациите 

бяха подготвени от училищните директори или класните ръководители на 

съответното училище. Те включваха информация за общия успех на класа, 

отношенията между учениците в класа, екипни инициативи и награди от състезания и 

др. Целта на МКБППМН е да поощри доброто поведение и взаимоотношения в 

класовете, като стимулира колективния дух, стремежа към знание, стимулиране на 

участие в училищния живот, а училището да бъде представено като важна 

образователно-възпитателна институция. Всички предложения бяха разгледани от 

Комисията, която избра победители от начален, прогимназиален и гимназиален курс. 

Награда за всяка една категория беше екскурзия до желана дестинация. От наградата 

са се възползвали класът на г-жа Сабина Ангелова от СУ „Екзарх Антим I“, гр. 

Казанлък, като те реализираха двудневна  екскурзия с направление Плиска – Варна – 

Балчик – Мадара – Велико Търново и класът на г-жа Стефанова от ППМГ „Никола 

Обрешков“, гр. Казанлък, които избраха направление Сливен – Слънчев бряг - 

Несебър.  

• МКБППМН активно работи за развиване на превантивната дейност в 

общината. По заявка от съответните директори, педагогически съветници или 

УКБППМН за учебната  2016/2017 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.  

• Във връзка с Решение на Министерски съвет №373 от 05.07.2017г. за 

създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищно и училищна възраст в община Казанлък са сформирани 12 екипа за 

обхват. В тях са включени представители на Община Казанлък, Регионално 

управление по образованието – Стара Загора, РУ на МВР – Казанлък, Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Казанлък, училища и детски градини. В община Казанлък 

подлежащи на задължително обучение са общо 10 783 деца, като от тях записани в 

детско или учебно заведение към м. септември 2017г. са 9 632. В следствие на 

извършените обходи от екипите за обхват в образователната система бяха включени 

още 160 деца. Беше констатирано, че над 550 деца се намират в чужбина със своите 

близки. Към настоящия момент 143 деца не са открити на предоставените от Главна 

дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерство 



на регионалното развитие и благоустройството адреси, поради преместване в друго 

населено място. 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

С цел да повиши информираността, знанията и уменията на младежите, 

Община Казанлък подпомогна редица участия във форуми, обучения и семинари, с 

което да допринесе за личностното развитие на младежите, а от там и за развитието на 

общността. 

Ежегодно Община Казанлък осигурява средства от бюджета за подкрепа на 

младежки инициативи, проекти и дейности. За 2017 година бяха оситурени средства в 

размер на 30 000 лв. за изпълнение  на „Младежки календар“. 

В началото на 2017 г., бе проведен избор за нов състав на Младежки общински 

съвет – Казанлък за мандат 2017-2019 година. Изборът на нов състав бе проведен по 

изцяло нови правила, като заявилите участие преминаха през два етапа. Етап 1 – 

изпитателен период, през който кандидатите имат възможността да се запознаят с 

работата на организацията, да изразят мотивацията и вижданията си по отношение 

развитието на младежката общност в община Казанлък. Най-активните кандидати, 

преминалите успешно /Етап 1/,  имаха възможност да станат официални членове на 

МОС. чрез подаване на /Етап 2/ на заявление за членство. Одобрените 14 члена на 

новия състав на МОС доказваха съответствие с предварително обявените критерии. 

 През 2017 г. Младежки общински съвет разгледа постъпилите предложения за 

инициативи от страна на младежки организации, младежки НПО, неформални 

младежки структури и индивидуалните младежки инициативи, като чрез гласуване, 

взеха решение за подкрепа на най–добрите от тях. Този подход на взимане на решение 

за подкрепа предоставя права и делегира отговорности на младите хора, което от своя 

страна дава възможност на младежите да създадат умения и да придобият 

компетентности за управление на процеси, изразяване на мнение, носене на 

отговорност и формиране на обективно становище по обществено значимите въпроси 

за младежта. 

През 2017 г. по предложение на МОС, от бюджета на Община Казанлък бяха 

подпомогнати финансово проекти за младежки обмени на организации: 

 СНЦ „МЦР – Взаимопомощ“ за изпълнение на проект „Еко фестивал на  

яз.Копринка“. Инициативата се осъществява за шеста поредна година и събира над 

1000 млади хора от различни краища на България и чужбина, обединени от 

екологично насочената кауза – почистване на бреговете на яз.Копринка. По време на 

фестивала се осъществяват различни младежки занимания (изява на млади таланти, 

изработване на указателни табели, къщички за птици и др.); Стойността на проекта е 

2500 лв. 

 Проект „ Розоберачи“ на СНЦ „Спирит оф фрийдъм - България“  

Проектът е с международно участие и се осъществява за трета поредна година. 

Изпълнява се по време на Фестивала на розата, като участниците в него са младежи от 



побратимен на Казанлък град в Белгия и местни младежи. Тази година бяха осигурени 

3600 лв. за финансиране на проекта. 

 Община Казанлък подпомогна финансово реализацията на инициативи  

на Младежки общински съвет, съответстващи на дейностите от „Младежки календар 

за 2017 г.“ в сферата на образованието, спорта, социалните дейности и неформалното 

образование и обучение. 

 По повод Световния ден за борба срещу СПИН Младежки общински  

съвет, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, организираха инициатива за информация и превантивни 

мерки в борбата със СПИН, чийто бюджет бе 600 лв. 

 Чрез Младежки общински съвет и МКБППМН, Община Казанлък  

активно работи за развиване на превантивните мерки за борба с противообществените 

прояви сред младежите. Тази година се заделиха средства в размер на 320лв. за 

реализацията на тази дейност. 

 На 25 март, т.г. младежите отбелязаха „Часът на земята“, като с тела  

изобразиха символичната за инициативата фигура. Със съдействието на Община 

Казанлък бе изгасено осветлението в централната част на гр.Казанлък, като по този 

начин изразихме съпричастността си към стремежа за по устойчиво бъдеще.  

 Чрез участие в Национална кампания за залесяване 2017г., Младежки  

общински съвет спечели 100 бр. дървета. Със съдействието на Община Казанлък 

членовете на МОС и техни връстници от града засадиха спечелените дървета на Парк 

„Тюлбето“. 

 Членове на Младежки общински съвет участваха в редица национални  

форуми и обучения, като представляваха младежката общност на Общината. Чрез 

участието си във форуми и обучения, младежите обмениха знания и опит в работата с 

млади хора, които допринасят за прилагане на успешни модели на местно ниво. 

 През м. септември, Младежки общински съвет – Казанлък организира и  

проведе състезание по ролкови кънки за деца и младежи, в което участваха десетки 

младежи, които бяха отличени и наградени. Мероприятието се реализира в рамките на 

90лв., осигурени от младежкия бюджет. 

 За втора поредна година Младежки общински съвет инициира кампания  

„Подари мечта“ за подпомагане на зрелостници от община Казанлък в неравностойно 

положение, които не могат да си позволят мечтания приказен бал. Кампанията беше 

бързо популяризирана чрез интернет и официално известяване на Директорите на 

средни училища в общината, като за кратко бяха събрани повече от 30 тоалета. За 

2017 година дарителите на дамски и мъжки официални тоалети бяха 40 на брой -  

значително повече от потенциалните им получатели. Дарителите пожелаха да останат 

анонимни. Тоалетите и аксесоарите, които не намериха своя нов притежател са 

запазени за следващата абитуриентска кампания през 2018 година. 

 

 



 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

За шест години Община Казанлък изработи четири важни устройствени 

плана – Общ устройствен план на град Казанлък, Общ устройствен план на 

Долината на тракийските царе, Интергиран план за градско възстановяване и 

развитие и Общия устройствен план на община Казанлък. 

 

•  Общия устройствен план на община Казанлък дава реалната възможност да 

предложи адекватен съвременен модел за развитие на територията, с която се 

въвеждат всички необходими правила и нормативи за устройство на територията за 

периода на действие на плана, който прогнозно, според действащото законодателство 

е 15- 20 години. Документът дава по-големи възможности за инвестиции и 

строителство на територията на общината, за кандидатстване и финансиране по 

оперативните европрограми. От 265 общини в страната само 12 имат приет ОУП. 

През 2017 г. проектантите „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП“ представиха 

окончателния Общ устройствен план на община Казанлък, който определя с 

концепции и схеми пространственото развитие на територията на цялата община за 20 

годишен период в съответствие с действащата нормативна уредба. Окончателният 

проект за ОУПО е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията 

на 13.10.2017 г. и одобрен от Общински съвет- Казанлък през месец октомври 2017 г. 

С Общият устройствен план се предлагат условия и решения за създаване на 

оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и 

комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на 

урбанизираните територии със съществуващите природни и специфични социално-

икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото. Конкретизират 

се териториите с особена териториално устройствена защита, включително 

териториите със специфична характеристика, определени по реда на отделни закони.  

• В непосредствена близост до гр.Шипка и тракийските могили 

„Хелвеция“ и „Грифони“ е изработен ПУП „Светът на траките“ и идеен проект за 

информационен център с атракцион, който беше предоставен за обществено 

обсъждане.   

• Във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Региони в 

растеж“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, Община Казанлък е започнала 

процедура за проектиране и изграждане на велоалея в продължение на 

съществуващата от гр.Крън до гр.Шипка, която да обслужва туристическите обекти в 

Долината на Тракийските царе. 

• През 2017 г. е разгледан и приет ПУП и инвестиционен проект на 

„Площадка за компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с.Черганово 

в местност „Каракос“.  

• През настоящата година с финансиране от Областна администрация – 

Стара Загора възложихме за изработване на помощни планове и планове на 



новообразуваните имоти за земеделски земи с разпоредба § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 

местност „Абаята“ и „Мутафчийска чешма“ в землището на гр.Казанлък и за всички 

местности в с.Бузовград и с.Черганово, като през месец октомври 2017г. се извършва 

анкетиране на собствениците по определен график от фирмата изпълнител.  

• Oбщина Казанлък разкри изнесено работно място на „Агенция по 

геодезия, картография и кадастър“ – София, което да извършва услугите по 

отношение на „Кадастъра“ за гр. Казанлък, с. Енина и с. Шейново и землищата им. За 

периода септември 2016 г. - септември 2017 г. има подадени заявления и извършени 

2250бр. услуги на граждани за издаване на скици за поземлени имоти и обекти от 

кадастралните карти. Това спестява на всички наши граждани посещения до гр.Стара 

Загора, където е „Служба по геодезия, картография и кадастър“. 

• Подготвени са 66 бр. доклади до Общински съвет –Казанлък за 

разрешение изработването и одобряване на застроителни, парцеларни планове на 

елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, за 

група квартали и територии в урбанизираните територии и др. 

• Издадени са 125 бр. заповеди за одобряване на подробните устройствени 

планове, след като са разглеждани и приети от ОЕСУТ. 

• През изминалия период са проведени 23 заседания на Общински 

експертен съвет по устройство на територията. На заседанията са разгледани 486 бр. 

инвестиционни проекта и подробни устройствени планове, които са в процедура, 

приети и одобрени. 

• За периода 2016-2017 г. са издадени 258 бр. разрешения за строеж, като 

значителна част от тях са за инвестиционни проекти разгледани и приети на ОЕСУТ, а 

останалите са с доклади от надзорни фирми, 34 бр. заповеди за промяна по време на 

строителството и 59 бр. разрешения за поставяне. 

• Разгледани и приети проекти, за които са издадени разрешения за 

строеж от Главния архитект на Община Казанлък за важни общински обекти: 

- Благоустрояване на междублокови пространства за алеи и озеленяване, с 

поставяне на детски съоръжения между бл.8, 9, 10, 11 и бл.12 в кв.“Васил Левски“. 

- Реконструкция и привеждане към кръгово движение пред кметство с.Енина и 

кръгово движение при ул.“Хр.Ботев“ и ул.“Бачо Киро“. 

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради ул. „Ал. С. Пушкин“ №4, ж.к. „В.Левски“ №46, ул. „Възраждане“ №6, бул.“Ал. 

Батенберг“ №117, ул.“Цар Иван Шишман“ №19, Детска ясла №8 „Васил Левски“, 

ЦДГ №3  „Теменуга“ и ОУ „Христо Ботев“, с.Енина. 

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа в ж.к.“Изток“, гр.Казанлък; 

- Подмяна на отоплителната инсталация, горивна база и газификация на ДГ 

№17 “Славейче“. 

• Изчертаните скици за гр. Казанлък и всички населени места в общината 

са 1420 бр. като част от тях са за проектиране, а останалите са за нотариус, справки, за 

присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура и други и са отразявани 

документи за собственост в разписните книги на населените места. 



• Попълнени и заверени декларации по чл.14 от ЗМДТ – 3860 бр.  

• Издадени удостоверения за идентичност на недвижими имоти, за 

поделяемост на обектите по чл.202, за административен адрес, за съответствие с ОУП 

при промяна на предназначение пред ОД „Земеделие“- Стара Загора и др. – 187 бр. 

• Извършват се процедури по чл.210 от ЗУТ за определяне на 

обезщетение за право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за експоатационните дружества. 

• 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. 

• Подготвени са задания и доклади до Общински съвет – Казанлък и са 

започнали процедури за редица обекти по отреждане на терени с особено обществено 

значение за населените места и свързани с обществено-икономическото развитие на 

общината, като разширяване на териториите за гробищните паркове на с.Ясеново, 

с.Черганово, с.Бузовград и разширение на производствените територии на гр.Крън. 

 

 

АСФАЛТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 

 

 Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна 

мрежа през 2017 г. е на обща стойност 2 507 593,68 лв. с ДДС 

 За град Казанлък - 1 392 241,10 лв 

 За населените места - 615 352,58 лв. 

 Втори етап с постановление на Министерски съвет - 500 000,00 лв. 

 

№ ГРАД КАЗАНЛЪК кв. метри стойност  

1

1 

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа по утвърден 

списък от ОбС Казанлък 

8962,28 199 999,68 лв.  

2

2 

Ремонт и реконструкция на тротоари в гр. Казанлък 

на обща площ 2000 кв.м. 

2007,10 99 995,65 лв.  

3

3 

Асфалтиране на ул. "Панайот Хитов" - 3700 кв.м. 3689,00 134 996,64 лв.  

4

4 

Асфалтиране на паркинг зад ДСК - 500 кв.м. 547,00 17 996,58 лв.  

6

5 

Асфалтиране на паркинг на жилищни блокове на ул. 

"Ген. Скобелев" №19,21 и ул. "Любен Каравелов" 

№2 - 580 кв.м. 

551,20 26 987,58 лв.  

6

6 

Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" от ул. 

"Индустриална" до ж.п.линия ТЕЦ - 4000 кв.м.  

4000,00 99 995,81 лв.  

7

7 

Асфалтиране на паркинг до универмаг 2104,00 49 995,95 лв.  



8

8 

Асфалтиране на ул. "Стефан Караджа" -2200 кв.м. 1960,00 60 711,56 лв.  

9

9 

Асфалтиране на алея на жилищни блокове 

№22,№23,№24 в кв. "Васил Левски" - 1550 кв.м. 

1893,00 48 974,35 лв.  

1

0 

Асфалтиране на алея на жилищен блок на бул. "23 

ПШП" №31 - 700 кв.м.  

855,60 38 978,21 лв.  

1

11 

Асфалтиране на ул. "Маня и Матей Икономови" от 

ул. "Петьо Ганин" на север до бл.14 в ж.к."Изток", 

1100 кв.м. 

1171,10 44 852,04 лв.  

1

12 

Асфалтиране на алеи ж.к. "Изток", бл.33 и между 

бл.33 и бл.35, 2100 кв.м. 

2089,70 75 990,84 лв.  

1

13 

Изграждане на кръгово движение пред Библиотека 

„Искра“, в т.ч. - проектиране 

1125,60 49 999,58 лв.  

1

14 

Изграждане на алеи и оформяне на междублоковото 

пространство между блокове №8,9,10,11,12 в 

кв."Васил Левски", 5400 кв.м.  

5577,30 349 962,52 лв.  

1

15 

Частично изкърпване на улици в град Казанлък  

Приложение 15 

2641,48 92 804,11 лв.  

  Общо IV кл. + град Казанлък 53439,36 1 392 241,10 лв.  

 

 

 

 

 

 

1

№ 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА кв. метри стойност  

1

1 

Асфалтиране на ул. "Антон Страшимиров" в с. 

Бузовград - 425 кв.м. 

450,00 18 247,07 лв.  

2

2 

Асфалтиране на ул. "Радецка" до ул. "Антон 

Страшимиров" в с. Бузовград - 800 кв.м. 

837,00 41 205,20 лв.  

3

3 

Преасфалтиране на площадно пространство с. Г. 

Дряново - 340 кв.м. 

342,45 7 793,03 лв.  

4

4 

Асфалтиране на ул. "Христо Ботев" в с. Г. 

Черковище - 1300 кв.м. 

1309,22 38 285,45 лв.  

5

5 

Асфалтиране на улица от Трафопост №1 на юг в 

кв. "Средно Изворово" в с. Д. Изворово - 470 

кв.м. 

1308,00 16 698,28 лв.  

6

6 

Асфалтиране на ул. "Изгрев" III етап и част от ул. 

„Мургаш" в с. Дунавци - 400 кв.м. 

476,60 17 292,97 лв.  



7

7 

Реконструкция и привеждане към кръгово 

движение на кръстовище в центъра на с. Енина - 

2300 кв.м. 

2308,90 64 493,35 лв.  

8

8 

Асфалтиране на ул. "Ален мак" в с. Копринка - 

500 кв.м. 

842,96 29 979,92 лв.  

9

9 

Асфалтиране на ул. "Христо Смирненски" в с. 

Копринка - 600 кв.м. 

876,20 31 095,04 лв.  

1

10 

Асфалтиране на ул. "Теньо Рашнаков" в гр. Крън 

- 600 кв.м. 

664,00 21 083,46 лв.  

1

11 

Асфалтиране на ул. "Нов живот" в гр. Крън - 

1980 кв.м. 

1938,20 58 724,11 лв.  

1

12 

Асфалтиране на ул. "Батак" в с. Кънчево - 900 

кв.м. 

941,00 29 459,59 лв.  

1

13 

Асфалтиране на част от ул. "Пионерска" в с. 

Овощник - 800 кв.м 

898,10 26 970,23 лв.  

1

14 

Асфалтиране на част от ул. "Родопи" в с. 

Овощник - 540 кв.м 

537,50 17 075,75 лв.  

1

15 

Асфалтиране на ул. "Теменуга" II етап в с. Розово 

- 230 кв.м. 

257,20 7 982,92 лв.  

1

16 

Асфалтиране на ул. "Първи май" II етап в с. 

Розово - 270 кв.м. 

274,00 8 998,18 лв.  

1

17 

Асфалтиране на ул. "Роза" - пътя за гробищен 

парк в с. Розово - 300 кв.м. 

370,50 14 347,94 лв.  

1

18 

Асфалтиране на ул. "Ален мак" в с. Ръжена - 800 

кв.м. 

851,20 31 736,68 лв.  

1

19 

Асфалтиране на ул. "Георги Бенковски" в с. 

Средногорово - 130 кв.м. 

162,10 5 468,65 лв.  

2

20 

Асфалтиране на ул. "Бузлуджа" в с. Х. 

Димитрово - 625 кв.м. 

611,00 19 632,79 лв.  

2

21 

Асфалтиране на ул. "Розова долина" в с. Х. 

Димитрово - 780 кв.м. 

1133,00 24 714,17 лв.  

2

22 

Асфалтиране на ул. "Стефан Караджа" в с. 

Черганово - 660 кв.м. 

676,00 18 786,22 лв.  

2

23 

Бордюри на ул. "Ангел Кънчев" в с. Черганово    7 496,33 лв.  

2

24 

Асфалтиране на ул. "Пеньо Чернеоолу" в гр. 

Шипка - 1150 кв.м. 

1220,08 36 079,81 лв.  

2

25 

Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" II етап в с. 

Ясеново - 600 кв.м. 

626,00 21 705,44 лв.  

  Общо населени места 19911,21 615 352,58 лв.  

 



3. За Втори етап с постановление на Министерски съвет 

  ВТОРИ ЕТАП 500 000 лв. по ПМС кв. метри стойност  

1

1 

Асфалтиране на ул. "Козлодуй" - 2000 кв.м. в гр. 

Казанлък 

2299,70 139 387,14 лв.  

2

2 

Асфалтиране на ул. "Бузлуджански конгрес" и 

ул. "Работническа" в гр. Крън - 1500 кв.м. 

2765,38 59 955,01 лв.  

3

3 

Асфалтиране на ул. "Беласица" в с. Х. Димитрово 

- 1750 кв.м. 

1655,95 60 059,16 лв.  

4

4 

Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" в с. 

Ясеново - 1000 кв.м. 

1155,40 49 756,33 лв.  

5

5 

Асфалтиране на ул. "Ген. Симеонов" в с. 

Шейново-1000кв.м. 

1085,00 40 435,61 лв.  

6

6 

Междублокови пространства в кв. "Васил 

Левски" - 1250 кв.м., гр. Казанлък 

1570,00 74 658,42 лв.  

7

7 

Междублокови пространства в ж.к."Изток"-1250 

кв.м., гр. Казанлък 

2595,00 75 748,33 лв.  

  Общо град Казанлък + населени места 8961,43 500 000,00 лв.  

  Общо всички обекти - IV кл. + град + населени 

места+ПМС 

82312,00 2 507 593,68 

лв.  

 

 

 

 

 

ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 

Във връзка с реализиране на Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради на територията на община Казанлък се прилагат 

мерки за саниране на 19 сгради: 

 Адрес 

Сума за 

финансиране 

кв. „Васил Левски“ бл. 16 751 544,32 

ул. „Макариополска“  №42 577 590,59 

ул. „Тюлбенска“ № 53 625 908,18 

кв. „Васил Левски“ бл. 35 1 441 549,44 

жк. „Изток“ бл.73 1 053 508,27 

бул. „Ал.Батенберг“ №109 671 495,43 

жк. „Изток“ бл.25 1 187 425,48 

ул. „Батак“ №16 515 121,11 

ул. „Витоша“ №1 575 585,99 



жк. „Изток“ бл.11 892 506,14 

жк. „Изток“ бл.12 902 430,72 

ул. „Илинден“ №16 1 145 646,99 

бул. „Ал.Батенберг“ №117 627 012,3 

ул. „Цар Иван Шишман“ №17 680 879,88 

ул. „Цар Иван Шишман“ №19 564 638,38 

ул. „Пушкин“ №4 851 726,58 

ул. „Възраждане“ №6 1 105 510,87 

кв. „Васил Левски“ бл. 46 892 707,32 

ул. „Илинден“ №41-43 1 900 223,67 

  16 963 011,66 

 

• приключили с издадено Разрешение за ползване са 13 сгради; 

• чакащи назначаване на дата за държавна приемателна комисия с приключило 

строителство са 4 сгради; 

•    с открита строителна площадка в процес на довършване на СМР дейности 1 

сграда; 

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2017 г. 

 

В Инвестиционната програма на Община Казанлък, приета с бюджет за 2017 г. 

са предвидени и изпълнени следните обекти: 

•  Изграждане на площадка за компостиране - землище на с. Черганово, в т.ч. и 

строителен надзор - 121 493 лв. 

• Подмяна на дограма на сградата, ремонт на кметство Копринка - 7 000 лв. 

• Основен ремонт, подмяна на дограма, кметство Горно Изворово - 3 000 лв. 

• Детски съоръжения за парк в кметство Горно Изворово - 2 770 лв. 

• Внедряване на мерки ЕЕ в ДГ №3 "Теменуга", топлоизолация, подмяна на 

дограма, подмяна отоплителна система(инженеринг) - 214 000 лв. 

• Подмяна на метална част ограда ОУ "Кирил и Методий" с. Копринка - 6 300 лв. 

• Ремонт на ограда - ДЯ "Пролет"№4 , гр. Казанлък - 6 300 лв. 

• Изграждане на разширение на канализация, участък в кв. "Хр. Ботев" - 39 500 

лв. 

• Изграждане на открита сцена, гр. Крън - 11 000 лв. 

• Изграждане на алеи и оформяне на междублоково пространство между блокове 

8,9,10,11,12 в кв."В. Левски"- 350 000 лв. 

• Проектиране за обект "Ремонт и реконструкция НЧ „Цвятко Радойнов 1885" 

Крън - 3 600 лв. 

• Ремонт на покрив на сграда на общински приют за безстопанствени животни - 

6 800 лв. 

Предстои сключване на договор за:  

• Реконструкция на улично осветление с LED осветление с цел по-висока 



енергийна ефективност на стойност 100 999,20 лв. по бул. „23 ПШП„ и по 

бул. „Розова долина“ 

• ДГ №6 "Еделвайс", гр. Казанлък, филиал гр. Крън  ремонт на покрива - 57 

357,60 лв 

• В началото на месец септември успешно приключи строителството на 

изграждане на пристройка и Национален център на природни науки към 

ППМГ "Никола Обрешков". 

• Със стартирането на проект за безвъзмездна финансова помощ  за обект  

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“ на 

стойност 1 133 739,468 лв., всички училища на територията на град Казанлък 

вече ще са реконструирани. Започва реконструкцията на 5 училища в селата 

на община Казанлък. От детските градини в град Казанлък не са ремонтирани 

три целодневни детски градини. От детските ясли – неремонтирана е Детска 

ясла № 6 „Надежда“, която е одобрена за реконструкция за 2018 год. по 

проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община 

Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-

2020 г.“, Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  

 

 

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

В изпълнение на заложените в чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на 

отпадъците цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата,  през месец 

юни тази година Община Казанлък започна да предава смесените битови отпадъци, 

образувани на територията на общината на инсталация за сепариране на битови 

отпадъци. От дейността й ще се отделят фракции от хартия и картон, пластмаси, 

стъкло и метали, които ще бъдат предавани за рециклиране. Освен това ще се 

редуцира количеството на отпадъците, които ще се депонират на Регионалното депо в 

с. Ракитница, а от там ще се намалят и отчисленията за тон депониран отпадък. 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в срок 

до 01.01.2016 г. общините трябва да постигнат цел за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници  

(битови отпадъци) – най-малко 25 на сто от общото им тегло. В тази връзка на 

29.06.2017 г. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда  е 

издал Заповед №226, с която определя общините, изпълнили целите по чл. 31, ал.1, т.1 

от ЗУО за 2015 г. сред които е и Община Казанлък. Съгласно Наредба №7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 

и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци общините, които са 

изпълнили целите за повторна употреба и рециклиране на отпадъците могат да 

възстановят 50% от внесените отчисления за отчетната година, за която е издадена 



заповедта, поради което Община Казанлък е подала заявление до РИОСВ Стара 

Загора за възстановяване на 50%  от внесените през 2015 г. отчисления. 

 

Община Казанлък има изработен работен проект за изграждане на площадка за 

открито компостиране на зелени битови отпадъци. С помощта на компостиращата 

площадка ще се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци за 

постигане на количествените цели съгласно ЗУО за рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците. Технологията за компостиране на зелени битови отпадъци включва 

механично и биологично третиране на биоразградими отпадъци от растителен 

произход, събрани разделно в община Казанлък. Предварителното третиране на 

„зелени“ отпадъци има за цел производството на компостен материал. Завършен е 

първи етап от изграждането на площадката за зелено компостиране, който е на 

стойност 153 059,67 лв. 

 С решение №303  на Общински съвет – Казанлък таксата за битови отпадъци 

на нежилищни имоти, в които се извършва стопанска дейност се определя според 

количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за 

съхраняването им и честотата на сметоизвозване. През 2017 г. са постъпили 594 000 

лв. повече от такса битови отпадъци в сравнение с предходната година, като 

съотношението е 70 % повече от юридически лица към 30 % - от физически лица. 

На основание чл. 151, ал.2 и чл. 153 от Закона за опазване на околната среда и 

във връзка с чл. 10, т.4 и чл.14 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли 

от употреба автомобилни гуми на 02.10.2017 г. бе проведена среща със 20 фирми, 

извършващи продажба и/или смяна на гуми на територията на Община Казанлък. 

След проведените разговори бе взето единодушното решение излезлите  от употреба 

гуми да се транспортират до претоварна станция Казанлък, в землището на с. 

Черганово, местност „Каракос“, от където събраното количество ще бъде извозено до 

оторизирана фирма за преработката им. 

 

През 2017 г. Община Казанлък започна ограждане на строително депо 

намиращо се в землището  на с. Шейново, местност „Голяма Варовита“ и поставянето 

на автомобилна  везна (кантар), с цел ограничаване и контролиране на постъпилото 

количество строителни отпадъци. 

 

През месец април, 2017 г. Община Казанлък е закупила 400 еднофамилни 

(пластмасови) кофи на стойност 18 240 лв. 

До края на  2017 г. Община Казанлък ще закупи 340 метални  съда (бобър 1200 

литра)  на стойност 175 080 лв. 

 

Във връзка с предоставеното на Община Казанлък за управление и ползване 

находище на минерална вода „Овощник“ и съгласно Закона за водите са издадени 4 

разрешителни за водовземане. 

 



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. Извършва се и дератизация на всички 

шахти на територията на гр. Казанлък. 

 

На базата на подадени искания от физически и юридически лица са издадени 

167 разрешителни за отсичане и кастрене на дървесна и храстова растителност на 

територията на Общината. Издадени са 120 разрешителни за депониране на 

строителни отпадъци на депо за строителни отпадъци в с. Шейново. 

 

През март месец, 2017 г. година бе извършена санитарна сеч - почистване на 

сухи, болни и негодни дървета и просветляване на  главните алеи на  Лесопарк 

„Тюлбето“. 

През месец ноември 2017 г. ще се извърши залесяване на новоизграден парк в 

ж.к. „Изток“. Ще бъдат засети 28 броя, едроразмерни широколистни дървета от 

видовете (чинар, американски ясен, пенсилвански ясен, явор). Залесяването е 

инициатива на отдел „Екология“ при Община Казанлък. 

 

С цел опазване на компонентите на околната среда и чистотата в населените 

места в Община Казанлък са съставени 23 акта за извършени административни 

нарушения на физически лица за отсичане на дървета без издадено разрешително, 

паша на животни в парковете и градините на територията на община Казанлък, лепене 

на афиши, обяви, реклами, изхвърляне на отпадъци на неразрешени места, пускане на 

животни през селскостопански земи с посеви. 

 

За поредна година Община Казанлък се включи в Националната кампания на 

БТВ „Да изчистим България заедно“. В инициативата се включиха училища, 

неправителствени организации, общинска администрация, граждани и фирми. По 

време на кампанията бяха събрани 99,640 тона битови отпадъци. Служители от 

общинска администрация почистиха северния парк и градинката пред ресторант 

„Опела“. Учениците почистиха районите около училищата и близките зелени площи. 

Доброволци извършиха почистване около паметниците „Шипка“ и „Бузлуджа“. 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

През отчетния период всичките приходи от продажби възлизат на обща 

стойност 1 831 127лв., като за предходния период са постъпили 2 821 047лв., както 

следва: 

• Приходите от проведени процедури по реда на ЗПСК са в размер на 150170лв.,  

за предходния период са били 44380лв.  



• Приходите от проведени публични търгове по реда на ЗОС и Наредба №15 на 

Общински съвет – Казанлък за отчетния период възлизат на 824 666лв., като 

за предходния период са били 1 172 591лв.  

• 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, продаваеми по регулация и др. възлизат на стойност: 750 041лв., 

при 1 604 076 лв. без ДДС за предходен период. 

• Приходите от продажба на общински жилища по реда на Наредба №12 – „За  

настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на 

общински жилища“ възлизат на 106 250лв., като за предишния период са били 65 

500лв. 

До края на годината, съгласно Решения №526/27.07.2017 и № 524/ 

27.07.2017г. на Общински съвет - Казанлък се очакват допълнително приходи от 

продажба на земя и сгради в размер на 877 490лв. от проведени търгове по реда на 

ЗПСК. 

• Към 30.09.2017г. от отдадени под наем 129 общински обекта по реда на  

Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък са постъпили приходи в размер на 

290 920лв. и 29 210 лв. платени наеми от предходни години. През 2016 г. от отдадени 

143 общински обекта са постъпили 294 810лв., а през 2015г. – 270 896лв. 

• Проведени са 9 процедури за отдаване под наем на общински земеделски земи  

по реда на Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък. Постъпилите суми от наем на 

земя по сключените договори са в размер на 32 055лв., а през предходния отчетен 

период – 29 070лв. 

 

 Общински микроязовири 

• През 2016  г. са проведени 16 процедури за отдаване под наем на микроязовири  

на територията на община Казанлък, по реда на Наредба №15 на Общински съвет - 

Казанлък, от които за 11 процедури има сключени договори, възлизащи на общ 

годишен наем в размер на 19 135лв. с ДДС. 

• След проведена процедура за 6 микроязовира за предоставянето им на  

концесия, към 30.09.2016г. е имало сключени 4 бр. договори, като приходите от тях 

възлизат на 5 544лв. с ДДС. През 2017г. договорите са 5 бр. и приходите възлизат на 6 

276лв. За един микроязовир процедурата не е приключила.  

• Към настоящия момент за 6 микроязовира няма потенциални кандидати и  

поради тази причина нямат наематели, въпреки обявяваните търгове през 2017 г. 

Община Казанлък контролира състоянието им. 

 

След решения на Общински съвет – Казанлък са сключени договори за  

безвъзмездно управление или ползване на общински обекти от:  

•  Сдружение „Бъдеще за децата“ 

• „Музей на Фотографията в Съвременните Визуални Изкуства“ 

 •  ДА „Борба с градушките“ – предоставени са им 7 бр. площадки 

 •  ИМ „Искра“, предоставен им е  “Музей на розата“ 



 

       • След решение на Общински съвет – Казанлък е сключен договор за  

безвъзмездно право на ползване на движими вещи – частна общинска собственост с 

Фондация „Тео“. 

 

• С Решение № 330/12.12.2016г.  на Общински съвет – Казанлък на Министерство 

на здравеопазването за разширяване на сградата на спешна помощ в гр.Казанлък е 

предоставено безвъзмездно за управление за нуждите на Филиал за спешна 

медицинска помощ – гр.Казанлък първи етаж и част от сутерен с обща площ 343,06 

кв.м. от триетажна масивна сграда, представляваща северозападно крило – Болница. 

 

• 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 26 бр. общински терена и павилиона и са сключени 27 договора 

за наем.  

Общата сума от отдадените под наем общински терени възлиза на 163 

507,06лв. без ДДС, като за 2016 г. е била 157 081,28 лв. без ДДС.  

Приходите от наеми от отдадените под наем общински павилиони за отчетния  

период са 17 2802,36лв. с ДДС, а за предходния - 23 725,56лв. Приходите за текущия 

период са по-малко, поради извършена продажба на общински павилион, за който е 

плащан наем през предходния период в размер на 5 974,58лв. с ДДС и постъпили суми 

за минали години в размер на 2 280,98лв. Към настоящия момент два общински 

павилиона нямат наематели - на микропазар „Абаята“ и на микропазар „Изток“. 

 

• 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 268 бр. разрешителни за ползване на 

открити площи, след утвърдени схеми от Главния архитект на Община Казанлък и 38 

бр. за ползване на общинските пазари. Общо събраните такси са в размер на 179 

912,82лв., при събрани през предходния период – 135 872,89лв. 

От заверка на разрешителни 1 775 бр. разрешителни за извършване на търговска 

дейност на територията на община Казанлък са постъпили 3 550лв., при постъпили 

през предходния период – 2 966лв. 

• За отчетния период е извършена категоризация на 38 туристически обекта.  

Постъпленията са в размер на 17 813,83лв.  

• Рекламната дейност  на територията на община Казанлък се осъществява от  

поставяне на рекламно - информационни елементи на фирмите по реда на Наредба 

№22 на Общински съвет - Казанлък за рекламната и информационната дейност на 



територията на община Казанлък. Към 30.09.2017г. събраната такса е в размер на 22 

480лв.  

• Община Казанлък през 2017 г. разполага с 13 739,60 кв.м. жилищна площ и  

постъпленията от наеми на месец са 7 379лв. без ДДС. През 2016г. жилищната площ е 

била 13 942,43 кв.м  и ежемесечните приходи са възлизали на 7 668лв. без ДДС. 

  Общинските жилища се разпределят основно на: апартаменти – 119 бр. при 

120 бр. през 2016г. и къщи – 82 бр. при 83 бр. през 2016г.  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 01.11.2016г. до 

30.09.2017г. е 89 446,36лв., без ДДС. Събраният наем за предходния период е 86 

938,93 лв. без ДДС. Намалението на събрания наем се дължи на отчислена жилищна 

площ и продадена по реда на Наредба №12 на Общински съвет – Казанлък. 

Намален е броят на наемателите с  просрочие на неплатен наем за срок повече 

от две месечни вноски, благодарение на извършената разяснителна дейност на място и 

упражнявания контрол по изпълнение на договорите. 

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 Общински съвет - Казанлък. Стойността на продажбата на 

къщата е 82 500лв. без ДДС и съответно на апартамента е 23 750лв., без ДДС. 

 

Звено защита на потребителите 

• За отчетния период в Община Казанлък са постъпили 36 жалби, а за 2016г. - 46  

жалби и 450 устни сигнала, при 400 устни сигнала за 2016г. 

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 650 икономически субекта на територията на 

Община Казанлък, съставени са 340 Констативни протокола и 23 бр. акта за 

констатирани нарушения по Закона за защита на потребителите и по Закона за 

туризма. През предходния период проверките са били 590 бр., констативните 

протоколи – 285 бр. и са съставени  22 бр. акта. 

Съставени са 22 бр. Наказателни постановления в резултат от направените 

проверки по Закона за защита на потребителите и по Закона за туризма, и са наложени 

санкции на обща стойност 11 600лв., а през предходния период – 18 бр. наказателни и 

санкции за 10 300лв. 

За периода 01.11.2016г до 30.09.2017г. от глоби и санкции са постъпили 10 

400лв., а за предходния период – 8 840лв.   



През изминалата една година при извършените проверки, при които има 

съставени констативни протоколи, най-често констатираните нарушения са: липса на 

информация на предлаганите стоки за продажба – за наименование на стоката, 

производител, вносител, ако стоката е от внос, както и съществени характеристики на 

изделията. 

 

Общинската собственост се управлява, стопанисва и разпорежда при спазване 

на принципите и основните цели, залегнали в приетата от Общински съвет - Казанлък 

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община 

Казанлък за периода 2016 – 2019г. 

 

Един от принципите, залегнали в стратегията е Възмездност на ползването 

на общинската собственост. Спрямо този принцип обектите, общинска 

собственост, трябва да генерират приходи и да увеличават възможностите на 

общинския бюджет. Като резултат от спазването на този принцип е увеличена 

настойчивостта при събиране на наемите и таксите от ползването на общинско  

имущество и превръщането му в надежден приходоизточник. Във връзка с това 

имотите – частна общинска собственост, включително и общинските жилища са 

отдадени под наем с цел стопанисването и опазването им срещу заплащане на 

определен наем. 

 

Друг важен принцип е Приоритетност на обществения интерес. Съгласно 

този принцип при упражняване на правомощията си по придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Община Казанлък приоритетно следи за защита 

на обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в 

интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно 

предназначението и нуждите, за които са предоставени. 

 

За осъществяване на основните цели, залегнали в стратегията се предоставят 

изходни данни, които осигуряват възможност за анализ  на необходимостта от 

разпореждане с общинско имущество. Подходът следва да е балансиран между 

нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и разходите по поддръжка, 

охрана , управление на ненужните в момента на общината имоти от една страна, като 

се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и 

движими вещи.  

 

Във връзка с гореизложеното за продажба се предлагат общински обекти – 

частна общинска собственост, за които са необходими много средства за 

възстановяването им или за извършване на ремонт, поддръжка и охрана. 

Много от обектите – частна общинска собственост, предлагани за продажба, са 

незастроени терени, предвидени за жилищно строителство; обществено и делово 



обслужване; за производствена и складова дейност, за които е проявен инвеститорски 

интерес. 

 

Общински търговски дружеста 

Дружествата със 100 % общинско участие са 5: 

 “Балканинвест “ ЕООД 

„Балканинвест” ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие с 

предмет на дейност – осъществяване на независим строителен надзор в 

проектирането и строителството, технически контрол в строителството, 

инвеститорски контрол, административно-правни и технически служби на 

граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия, 

ценообразуване, както и всички незабранени от закона дейности, присъщи на 

дейността му. 

Към 31.12.2016г. „Балканинвест“ ЕООД приключва отчетния период - на 

загуба в размер на 3 815лв., при отчетена загуба през 2015г. -  23 334 лв. 

 

 “Казанлъшка Искра” ЕООД 

„Казанлъшка искра” ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие, с 

предмет на дейност – издателска, разпространителска, рекламно-информационна 

дейност и всякаква друга търговска дейност, освен забранената със закон. 

„Казанлъшка Искра“ ЕООД приключва 2016г. с 6 135,51 лв. счетоводна 

загуба, като отчетната 2015г. е била приключена с печалба в размер на 

3 645 лв. 

 

 „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД 

„Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД е търговско дружество със 100% 

общинско участие с предмет на дейност хигиена и комунално-битови услуги, 

пране и химическо чистене, както и всички други дейности, които не са забранени 

от закона, външнотърговска дейност, свързана с предмет на дейност на 

дружеството. За дейности, за които законът изисква специален разрешителен 

режим и/или лицензия, дейността ще се извършва след надлежно разрешение. 

Към 31.12.2016г. „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД приключва 

отчетния период на печалба в размер на 15 055 лв. През 2015г. 

дружеството е реализирало печалба в размер на 8 945,35 лв., а през 2014г. – 

печалба в размер на 3 190 лв.  

 

 „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД 

ДКЦ „Поликлиника - Казанлък” ЕООД е търговско дружество със 100% общинско 

участие с предмет на дейност – специализирана извънболнична помощ, както и 

всички дейности, незабранени от закона за здравето. Основни източници за 

финансиране на здравното заведение са приходите от Районната здравно-

осигурителна каса, от доброволни здравно-осигурителни фондове, от свободен 

прием, от потребителски такси и от собствени приходи от отдадени помещения 

под наем. 

Дружеството приключва отчетната 2016г. със счетоводна печалба в 

размер на 22 226,65 лв., а след преобразуване, данъчният финансов 

резултат е нула. 

 

 МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД 



МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД е търговско дружество със 100% 

общинско участие с предмет на дейност – осъществяване на болнична помощ, 

както и извършване на здравни дейности, свързани с обслужването на пациентите. 

Отчетната 2016г. дружеството приключи с 225 хил.лв. счетоводна загуба. 

След отчитане на активи по отсрочени данъци загубата е в размер на 215 

хил.лв. Предходната 2015 година дружеството приключи с 202 хил.лв. 

счетоводна печалба. След отчитане на активи по отсрочени данъци, 

печалбата е била в размер на 211 хил. лв. Вече втора поредна година почти 

всички отделения на лечебното заведение са на загуба. Това е в резултат 

на мултиплициращ ефект от намалявани през 2011г. и 2012г. цени на 

клиничните пътеки и ползване на т.нар. „исторически принцип“ за 

съставяне на бюджетите на болниците и други обективни причини, в 

резултат на което ежегодните загуби на дружеството са в размер на 520 

хил.лв. при други равни условия. 

 

Общината участва с дялове и акции в 3 търговски дружества: 

  „Стоки за бита” ООД, гр.Враца – с размер на дяловото участие на Община 

Казанлък е 20%.; 

  „Казанлък” АД, гр.Казанлък – с 4,974%; 

 МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД, гр.Ст. Загора – с 4,09%; 

 

 

ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ 

 

Община Казанлък е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. В 

състава на Общината се включват 52 второстепенни разпоредители.  

Счетоводството на Общината и финансовите отчети се съставят в съответствие 

с изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводната политика на Община 

Казанлък. Изпълняват се основните функции по законосъобразно, целесъобразно и 

прозрачно разходване на ограничения бюджетен ресурс за подобряване качеството на 

предоставяните публични услуги в интерес на местната общност.  

При разработване на Бюджетa на Община Казанлък за 2017 година са 

изпълнени разпоредбите на Закона за публичните финанси, Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2017 г., Решения и Постановления на Министерски 

съвет.  

Бюджетът за 2017 година е приет с Решение №351 от 31.01.2017 г. на 

Общински съвет – Казанлък и е съобразен със стратегическите цели, приоритети, 

мерки и план за развитие на общината. Основна цел е запазване и подобряване на 

финансовата стабилност на Община Казанлък. 

Със  Закона за държавния бюджет за 2017г., както и в Решение на Министерски 

съвет №304 от 26.04.2016г., допълнено и изменено с РМС №920 от 02.11.2016г. се 

приемат стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели. Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на 

Община Казанлък за 2017 година са както следва: 

 



Бюджетни взаимоотношения между 

централния бюджет и бюджета на 

Община Казанлък 

Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

 Обща субсидия за делегираните от 

държавата дейности 
21 120 300 22 878 461 24 236 653 

Обща изравнителна субсидия за местни 

дейности от ЦБ 
3 187 500 3 230 000 3 311 600 

 Средства за зимно поддържане и 

снегопочистване 
65 700 104 600 116 000 

 Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи 
726 000 795 900 878 400 

Общо:  25 099 500 27 008 961 28 542 653 

 

Със Закона за държавния бюджет за 2017 година се предвижда увеличение на 

всички трансфери между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък. 

Увеличението на бюджетните взаимоотношение е с над милион и половина 

спрямо 2016 година и с над три милиона и четиристотин хиляди спрямо 2015 

година. 

 

 

 

 

Собствените приходи на Община Казанлък се планират съобразно 

нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и 

такси, очакваното реализиране на продажби по ЗОС – като е запазено изискването 

средствата от продажби на общинска собственост да се използват за инвестиционни 

разходи – капиталови разходи и текущ ремонт. 

 

 Имуществени и други данъци 

Изпълнение на отделните видове данъци 2015г, 2016г. и към 30.09.2017г: 



ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ 

ДАНЪЦИ 

Отчет 

31.12.2015 г. 

Отчет 

31.12.2016 г. 

Отчет към 

30.09.2017 г.  

Патентен данък и данък върху 

таксиметровия превоз на пътници 132 451 112 627 143 750 

Имуществени данъци, в т.ч. 4 198 560 4 743 163 3 853 149 

Данък върху недвижимите имоти 1 525 353 1 622 129 1 326 922 

Данък върху превозните средства 1 801 912 2 270 311 1 855 638 

Данък на придобиване на имущество 

по дарение и възм. начин 840 174 818 497 647 577 

Туристически данък 31 121 32 226 23 012 

Всичко имуществени данъци 4 331 011 4 855 790 3 996 899 

Други данъци 1 612 1 096 1 391 

Всичко имуществени и други 

данъци 4 332 623 4 856 886 3 998 290 

 

Планираната събираемост за 2017 година на имуществени и други данъци е в 

размер на 4 685 500 лева, а изпълнението към 30.09.2017 г. е 85% или 3 998 290 лева.  

Само за отчетеното деветмесечие данъчните приходи са 92 % от същите за 

цялата 2015 година и 82% за цялата 2016 година.  

Основен дял заемат данъците за недвижими имоти и превозните средства. 

 

 Неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения 

Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от 

продажби на имущество и други неданъчни приходи. 

  

По видове изпълнението на неданъчните приходи и  капиталови помощи и 

дарения за 2015г., 2016г. и към 30.09.2017г: 

Неданъчни приходи и помощи 
Отчет 

31.12.2015 г 

Отчет 

31.12.2016 г. 

Отчет 

30.09.2017 г. 

Приходи от собственост, в т.ч. 1 309 704 1 677 729 1 621 188 

вноски от приходи на държавни (общински) 

предприятия и институции 
2 297 2 308 1 526 

нетни приходи от продажба на услуги 580 426 838 825 955 699 

приходи от наем имущество 535 224 644 990 505 409 

приходи от наем земя 182 071 190 801 158 033 

приходи от лихви (§§24-08 до 24-19) 9 686 497 521 

Общински такси (§27-00) 4 327 779 4 504 960 3 843 825 

Глоби, санкции, наказателни лихви (§28-00) 346 611 416 121 341 114 

Други приходи §36-00 69 599 158 092 52 473 

Продажба на собственост, в т.ч. (§40-00) 2 134 231 3 572 447 1 206 615 

Приходи от концесии 15 851 19 951 23 759 

Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите -387 411 -216 078 -418 338 



Всичко неданъчни приходи 7 816 364 10 133 222 6 674 636 

Помощи и дарения от страната (§45-00), в т.ч. 

и капиталови дарения / НДЕФ 
372 725 792 716 117 296 

Помощи и дарения от чужбина 36 529 74 210 0 

Всичко неданъчни приходи и капиталови 

помощи и дарения 
8 225 618 11 000 148 6 791 974 

 

 

В отчетите към 31.12.2015г, 31.12.2016г. и 30.09.2017 г. са включени и приходи 

от държавна дейност: съответно – 60 240 лв, 80 134 лв, 11 048 лв.  

Основен дял  при неданъчните приходи заемат общинските такси. Само за 

отчетеното деветмесечие събираемостта на общинските такси е 89% от същите за 

цялата 2015 година и 85% за цялата 2016 година.  

 

Най-голяма част от приходите от такси заема Такса битови отпадъци. Към 

30.09.2017 г.  година е в размер на 2 472 271 лв.. Към края на 2015 г. е 2 555 360 лв., а 

за 2016 г. е 2 708 811 лв.. 

Община Казанлък е насочена към постоянно повишаване на ефективността и 

ефикасността в обслужването на гражданите, което стимулира доброволното 

заплащане на задълженията и води до повишаване на събираемостта на местните 

данъци и такси, а от там – и увеличение на собствените приходи.  

 

 Разходи по бюджета на Община Казанлък 

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Казанлък за 2017 г. 

е в размер на 46 924 945 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 25 960 749 лв., 

за местни дейности 18 274 859 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата 

дейности 2 689 337 лв. 

Разходите са съобразени с годишните цели и приоритети, възможните ресурси 

и източници на финансиране. Разходите за персонал са съобразени с нормативните 

възможности и ограничения. В тях се включват средства за заплати, средства за 

допълнителни възнаграждения, работно облекло, СБКО и други социални разходи, 

обезщетения и дължими осигуровки от работодателя.  

Отчетът на разходите за персонал към 30.09.2017 г. е в размер на 18 056 379 лв. 

и е с над 1,6 млн. повече спрямо 30.09.2016г  (16 421 591лв), което се дължи на 

увеличение на заплати както на Общинска администрация и структурните й звена, 

така и при второстепенните разпоредители с бюджет.  

С капиталовите разходи се извършват мащабни ремонти, реконструкции на 

улици в града и населените места, облагородяване на паркове, детски площадки и 

междублокови пространства. Изпълнението към 30.09.2017 г. е в размер на 4 456 376 

лв. и с 1,633 млн. повече спрямо 30.09.2016г.   

Община Казанлък спазва всички правила и показатели, съгласно Закона за 

публичните финанси. Осигурява приоритетните направления в бюджета, чрез 

ефективно използване на бюджетните средства, добра финансова дисциплина, 



стриктно съблюдаване и ограничаване на разходите по текущата издръжка на 

дейностите, завишен финансов контрол и събиране на вземанията. Извършените 

инвестиции създават условия за подобряване средата и качеството на живот в Община 

Казанлък.  

 

 

МЕСТНИ ПРОХОДИ 

 

Дейността на дирекция "Местни приходи" е свързана основно с изпълнение на 

политиката на Община Казанлък при съставянето и изпълнението на бюджета, 

администриране и анализ на приходите от местни данъци и такси, както и изготвяне 

на проекто- наредби и изменения в нормативната уредба на Общински съвет - 

Казанлък за обсъждане и одобрение. Мисията на дирекцията е по-добра организация 

на работата, което пък е предпоставка за навременно и качествено обслужване на 

гражданите, повишаване на събираемостта на вземанията и изпълнението на бюджета. 

Община Казанлък предоставя възможност на всички физически и юридически 

лица да проверяват  задълженията си онлайн на следния адрес: http://www.kazanlak.bg. 

Чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ и ПИН, могат да се правят 

проверки на цялостния данъчен статус на съответното лице - задължения за текуща 

година, непогасени задължения за предходни години, последни плащания по дати, 

справка за декларирани имоти и превозни средства.  

 

За да предотврати бъдещо увеличаване на данъчната тежест за жителите на 

община Казанлък, Общинското ръководство още в началото на 2017 г., предприе 

структурна и функционална оптимизация за събиране на публичните вземания. Във 

връзка с това бе проведена среща с всички кметове по населените места в общината, 

на която бе разяснена процедурата по изготвянето на актове за установяване на 

задължения от предходни години и предприемане на действия по принудително 

изпълнение на задълженията. Целта на направените реформи е оптимизиране на 

данъчните постъпления, улесняване на достъпа до заплащане на дължимото и 

повишаване събираемостта на приходите.  

Предоставен е достъп като отдалечени работни места по кметствата за 

събиране на данъци и такси дължими по реда на ЗМДТ. С това се дава и още една 

възможност на живущите по населените места на общината да заплатят своите налози 

в кметствата. 

Трайна е и тенденцията за намаляване на просрочените задължения, като 

спрямо декември 2016 г. те са понижени с 29%. 

Заложеният план за 2017 година вече е изпълнен в частта данък върху 

недвижимите имоти на 77%, в частта данък върху превозните средства на 87%, такса 

битови отпадъци - 68%. Прогнозираните за цялата 2017 г. постъпления са в размер на 

8,5 милиона лева. 



100% е изпълнението на планираните приходи от данъка при придобиване на 

имущество. Над 1,2 милиона лева са събраните недобори – стари данъчни задължения. 

 

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 01.01.2017 год. до 

30.09.2017 год.:  

- чл.14 ЗМДТ (за облагане с данък върху недвижимите имоти) – 3 860 бр.; 

- чл.54 ЗМДТ (за облагане с данък върху превозните средства) -  9 984 бр.; 

- чл.61н (за облагане с патентен данък) – 543 бр.; 

- чл.32 (наследство); чл.49 ал.3 (данък при придобиване по дарение) и други – 

15 бр.; 

- чл.61р ал.5 (за облагане с туристически данък) – 612 бр.; 

- чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) – 53 бр.; 

- чл.13ал.4 НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) – 1 

805 бр.; 

- чл.14 ал.3 НОАМТЦУТОБ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране) – 211 бр.; 

1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или 

погасяване на права или задължения: 

- Удостоверения за данъчна оценка – 4 050 бр.; 

- Удостоверения за наличие и липса на задължения – 185 бр.; 

- Удостоверения за декларирани данни – 805 бр.; 

1.3 По реализиране на административно-наказателна отговорност: 

-  Съставени фишове за нарушения – 390 бр.; 

-  Съставени актове за установяване на административни нарушения - 8 бр.; 

-  Издадени наказателни постановления – 8 бр.  

 

2.     Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране. 

-  Актове за установяване на задължения по декларации – 465 бр.; 

-  Актове за прихващане и възстановяване – 32 бр.; 

-  Предадени преписки за принудително изпълнение  - 465 бр.  

 

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 по-

всеобхватни 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 предходната година. 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.  

  

 

ПРАЗНИЦИ И КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 

 

Един от приоритетите в политиката  на Община Казанлък е съхранението и 

популяризирането на културно-историческото наследство на региона и 

духовното обогатяване на населението. Днес Община Казанлък е утвърден 

културен център, благодарение на ежегодно обогатяващия се  календар с акцент 

утвърждаване на общината като устойчива дестинация за културно-исторически 

и фестивален туризъм. 

 

Усилията в ресора бяха насочени основно към: 

 Утвърждаване на Община Казанлък като водеща в културния живот на 

страната; 

 Обогатяване  съдържанието на общинския културен афиш, което даде  

възможност за активен културен и социален живот на жителите и гостите на града; 

 По-добрата координация, качество и иновативност при организиране на 

културните събития; 

 Подобряване управлението на културните институти с оглед създаването на 

съвременен културен продукт и увеличаване на собствените им приходи. 

Културният календар беше наситен с множество събития, като в него могат да 

се отличат няколко основни акцента: 

 отбелязване на всички исторически дати, свързани с националната история и 

значими исторически събития за Казанлък и региона; 

 осъществяване на  десетки културни прояви с национално и местно значение, 

както и прояви, свързани с християнската култура; 

 подкрепени са традиционни за Казанлък фестивали, художествени, 

литературни конкурси и културни поредици като „Очи в очи с поезията“ и „На баница 

с именити казанлъчани“; 



 Подпомогнати са творци, сдружения и творчески състави; 

 Коледно - новогодишни празници се проведоха с много настроение, изложби, 

концерти, благотворителни изяви, детски празненства и др. Коледната елха заблестя с 

нова светеща украса и ефектни фойерверки; 

 

ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ: 

 Успешното провеждане на 114 - то издание на Фестивалът на розата се 

дължеше на  изключително богата програма, включваща над 60 събития с 

разнообразна насоченост и атрактивност. Казанлък привлече вниманието на 150 000 

жители и гости на града.  Общината отбеляза рекордна продажба на билети за най-

важните събития от програмата на фестивала. Постъпленията, както и даренията от 

граждани и фирми изцяло обезпечиха финансово провеждането на Фестивала. 

Забелязва се тенденцията фестивалът и събитията в него да се разнообразяват, 

осъвременяват и представят по модерен и иновативен  начин пред публиката, като в 

същото време се запази традицията и духа му. Изцяло новите събития на Фестивала 

бяха:  

 Пускането в употреба на новото издание на тема „Фестивал на розата в 

Казанлък“ – пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак, 

специален печат и уникален шрифт, дело на младата художничка 

Маргарита Дончева, който тя подарява на Община Казанлък. Красивото 

издание за първи път представя маслодайната роза под формата на народна 

шевица от казанлъшкия край, което я отличава като оригинал в историята 

на филателията у нас; 

 По повод 114 - то издание на Фестивала на розата в Казанлък  бе издадена 

първата по рода си краеведска книга "Фестивал на розата Казанлък"; 

 По време на Розоберите на Фестивала летяха топловъздушни балони, 

украсени с пъстри български шевици над  розовите градини които заснеха 

уникални кадри на Казанлъшката долина. 

 Фестивалът на розата 2017, неговата самобитност и колорит, както и 

културно-историческите забележителности на Казанлък бяха отразени и 

във филм от поредицата „Джон Лоутън представя“, премиерата на който се 

състоя на 12.10.2017 г. 

 

 Празниците  в Долината на тракийските царе 2017 набират все по-широка 

популярност сред жителите на града и туроператорите в страната. За първи път те 

бяха проведени изцяло в парк „Тюлбето“ на откритата сцена до Казанлъшката 

тракийска гробница, което се прие радушно от жителите и гостите на града. 

Подходящата атмосфера привлече многобройна публика в трите кулминационни 

празнични дни. За пръв път в рамките на Празниците в Казанлък се проведе и 13-ти 

Световен конгрес по тракология ,,Древна Тракия: мит и реалност“, който привлече 

вниманието на световната научна общественост към страната и града ни. Присъстваха 

над 200  учени от 25 страни. Нов елемент бе и проведеното изложение на тракийски 



вина, което се оказа изключително перспективно събитие. Празникът набира 

популярност, но все още частично си финансира от Културния календар на Община 

Казанлък. 

  Чудомировите празници се организират от Фондация „Чудомир“ и се 

финансират от Община Казанлък и са част от нейния Културен календар.  

Тази година Чудомирови празници включваха общо 33 прояви, сред които четири 

изложби, две детски постановки, пет концерта, шест премиери на книги, четири 

творчески работилници, пет конкурса, сред които се завръща поетичният конкурс 

„Магията любов“. 

 Музикални хорови  празници „Академик Петко Стайнов“.  

Организират се съвместно с фондация "Петко Груев Стайнов“ и се финансират от 

Община Казанлък. Богатата музикална програма срещна на една сцена музиканти от 

различни поколения, с особено уважение към хоровото изкуство, което тази година за 

първи път прерасна в Национален хоров фестивал 2016 г., с домакин Казанлък. 

Активно се работи по разширяването на празниците и превръщането им в 

международни с участието на колективи от побратимените градове.  

 Читалищни събития - Налице е напредък в развитието на културния календар 

на читалищата на територията на Общината. Общият брой на организираните 

читалищни събития и участия на любителските формации в регионални, 

национални и международни фестивали също расте. Общият напредък в 

дейността на читалищата се дължи в голяма степен и на разработената от 

Община Казанлък и приета за една от водещите ,,Методика за разпределение 

на държавната субсидия‘‘ на читалищата, която въведе единни критерии за 

оценка и разпределение на субсидията и се превърна в реален стимул за 

дейността им.  

Събития и проекти, осъществени от читалищата в Община Казанлък през 

2017 г. : 

- Трети национален конкурс за детска песен „Искричка“ – НЧ „Искра – 1860“ 

- Юбилеен концерт по повод 10 години от създаване на Танцова школа „Киара 

Н“ – НЧ „Искра – 1860“ 

- Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“ – НЧ „Жар – 2002“; 

- Национален конкурс за детска рисунка „Траките“ - НЧ „Възродена Искра – 

2000“; 

- Национален конкурс за забавна песен „С песен да възродим доброто“ - НЧ 

„Възродена Искра – 2000“; 

- Национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров – 1906-1989“ - НЧ 

„Възродена Искра – 2000“; 

- Регионален фолклорен фестивал „Стойно Черногорски“ – НЧ „Възраждане – 

2014“, с. Бузовград 

- Осъществен проект „Зелена читалня“ по програма „Младежки дейности“ на 

Община Казанлък – НЧ „Отец Паисий – 1931“, с. Г. Изворово; 

- Национален фестивал на ореха – НЧ „Зора – 1902“, с. Голямо Дряново; 



- Реализиран проект „Пътят на вълната“ с финансовата подкрепа на НФ 

„Култура“ – НЧ „Освобождение – 1864“, с. Шейново; 

- Пети „Люлякови празници“ – НЧ „Л. Каравелов – 1921“, с. Бузовград; 

- Трети национален конкурс за издадена книга с епическа поезия – НЧ 

„Светлина – 1861“, гр. Шипка; 

- 90 години от създаването на - НЧ „Хаджи Димитър – 1927“, с. Кънчево; 

- 120 години от създаването на - НЧ „Христо Ботев – 1897“, с. Розово; 

Традиционно, всички читалища са главни организатори на празниците на 

населените места, историческите чествания, националните празници  и се 

утвърждават като институция  –  пазител на местните традиции и фолклор. Част от тях 

се включват със свой културен продукт в организираните от Общината мероприятия. 

 

 Изборът на Казанлък за център на тържествата по случай 24 години от 

създаването на 61-ва Стрямска механизирана бригада и 100-годишнината от 

създаването на марша „Велик е нашият войник“ бе съпътстван и с първото по рода си 

в Казанлък валидиране на юбилейна пощенска марка, посветена на 100-годишнината 

от създаването на бойния марш „Велик е нашият войник“. На Кмета на Община 

Казанлък бе връчена символична урна, във формата на гилза, която ще бъде един от 

символите на паметника, втори монумент по рода си в света, посветен на песен, след 

френската „Марсилеза“, Показаният  макет на бъдещия монумент сега е изложен във 

фоайето на Общината и предстои неговата реализация.  

 

 

ПОДПОМАГАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАЗАНЛЪШКИ ТВОРЦИ 

 

 Възстановяване на култовото за Казанлък списание „Кула“ с цел да се даде 

форум и поле за изява на местни творци – поети, писатели, млади автори, 

художници. Създадени бяха редакторски и издателски екипи. Финансира се от 

Община Казанлък. 

 Обявена е сесия по Програма за подпомагане на казанлъшки автори на 

стойност 3000 лева. Тази програма дава възможност да се финансира издаването на 

книги от казанлъшки творци, както и такива от изключителна важност и значение за 

града ни;  

 Ежемесечни срещи на казанлъшки и гостуващи творци;  

 Организиране и провеждане на „Есенен салон“ за казанлъшки художници с 

награден фонд и парична награда за „Млад автор“; 

 Община Казанлък съдейства и подпомага изяви на Съюза на българските 

художници, школите по изобразителни изкуства, художници и творци от Казанлък, 

като предоставя безвъзмездно залата на „Искра“ 4.  

- Изложба ,,110 години – Данаил Аврамов‘‘ виден общественник и 

художник; 

- Юбилейна  Изложба ,,Ренина Лекова и приятели‘‘; 



- Юбилейна Изложба ,,50+‘‘ на Катя Зографова. 

 

КОНКУРСИ, ПРОЕКТИ И ФИЛМИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И 

ТУРИЗМА 

  Национален конкурс ,,Паркова пластична композиция в парк Розариум‘‘ и 

Национален конкурс ,,Пространствено оформление на фоайе и кафе в Музей на 

розата‘‘; 

 Спечелен Проект ,,Печатно издание – проучване и популяризиране на Царица 

Роза – 50 годишен юбилей“ на Национален фонд „Култура“  към  

Министерство на Културата на стойност 2000 лв.; 

 Подадено проектно предложение със заглавие ,,Фестивал ,,Музиката за 

Траките‘‘ към Национален фонд „Култура“ във връзка с Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г. 

 Кандидатстване за годишни европейски награди за изпълнен проект 

„Консервация, реставрация и социализация на тракийски гробници „Хелвеция“ 

и „Грифони“   Европа Ностра към Национален фонд „Култура“;  

 Сградите на тракийските могили „Хелвеция“ и „Грифони“ са кандидат в 

Националния конкурс „Сграда на годината“ – България 2017“ в категория 

„Сгради – паметници на културата“ 

 Проект  „Светът на траките“ - За финансиране на проекта Община Казанлък ще 

кандидатства по оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 - 2020, 

приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“  – Развитие на туристически атракции, с 

до 9 776 150 лв. максимален размер на безвъзмездната финансова помощ . 

 Разработено проектно предложение за включване в Работната програма за 2017 

г. на Комуникационна стратегия на РБ за ЕС в Национален план. Инициативата 

„Конференция на тема „Българското хорово изкуство в контекста на 

съвременните тенденции в европейската и световната култура“ е на стойност 

5 000 лева; 

 Изработването на древен, тракийски, боен, птицеглав кораб е съвместна идея 

на  Община Казанлък и студио „Енохфилм“ и е част от един по-голям проект 

на студиото „Археосвят – по пътя на великите – Севт“. Проектът се реализира 

под патронажа на ЮНЕСКО, подкрепен е от Световната мореплавателска 

организация. 

 

АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ 

 

Като приоритет на Община Казанлък да продължи политиката за постигане на 

устойчивост в опазването на културните ценности бе подобряване управлението на 

културните институти с оглед създаването на съвременен културен продукт и 

увеличаване на собствените им  приходи, нарастване на броя посетители и подобрено 

качество на услугите. 

Посещаемост на културните институти в Община Казанлък: 



No Обект 
общ брой 

чужденци 
посетители 

1 ИМ " Искра " 10294 4031 

2 Тракийска гробница 30764 13838 

3 Етнографски комплекс 5233 1944 

4 Музей на розата 18601 8590 

5 Шушманец, Оструша, Голяма Косматка 14700 5108 

6 Дом " Петко Стайнов "  32 6 

7 Хелвеция и Грифони 4634 1312 

8 Художествена галерия - Казанлък 5688 945 

9 Къща-музей " Дечко Узунов " 316 24 

10 Къща-музей " Ненко Балкански " 316 24 

11 Музей на фотографията 1553 62 

12 Общинска библиотека " Искра " 35933 348 

13 ЛХМ " Чудомир " 4479 14 

14 Общински театър " Любомир Кабакчиев " 9626 0 

15 НПМ " Шипка - Бузлубжа " 67996 7590 

 
ОБЩО: 210165 43836 

 Сравнено със същия период на 2016 г., когато посещенията са били  204 640 

се наблюдава сериозен ръст. 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“ И МУЗЕЙ НА РОЗАТА  

 Реализирани бяха два проекта - “Консервация, реставрация и социализация 

на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и проект „Документиране и 

дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо 

културно наследство от Долината на розите и тракийските царе”, който се 

финансира по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно 

изкуство”. 

 Бяха проведени редовни археологически разкопки на обект „Късноантична 

и средновековна крепост Бузово кале” до с. Бузовград, община Казанлък. 

Археологическите разкопки имат за цел да бъде извършено цялостно 

проучване на обекта.  

 Бяха осигурени средства за организирането (разходи по застраховане, 

охрана и придвижване на експонатите) на гостуващи изложби в 

Исторически музей „Искра” – „Среброто на траките” – НАИМ при БАН и 

„Созопол – вечният град на България” – Археологически музей - Созопол. 

 Със съдействието на Община Казанлък бе проведен XIII Международен 

конгрес по тракология „Древна тракия: мит и реалност”.  



 За нуждите на Музея бе закупен нов автомобил. Предвижда се да бъде 

извършен ремонт на покрива на сградата на Исторически музей „Искра” и 

фондохранилищата на музея. 

 В периода септември – декември на 2017 г. ИМ „Искра“ участва с 

представителни находки от гробницата на Севт III (Могилата „Голяма 

Косматка“) в изложба „Легенди в злато. Тракийски съкровища от 

България“ в град Берген, Норвегия. 

 

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“  

       Основни акценти в дейността на Общинска библиотека „Искра” за 2017 година са:  

 Придобиване на нов библиотечен фонд стойност 17 030,61 лева. 

 Автоматизирането на основните библиотечни дейности, провеждане на 

дарителски кампании, изложби, конкурси и активно включване в 

Културните събития на Общината.  

 Включването на Общинска библиотека „ИСКРА“ в три проекта даде 

възможност да се внедрят нови услуги, дейности и инициативи. 

- Проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и 

служители в общинските библиотеки” на Фондация „Глобални 

библиотеки - България“, финансиран по Програма Еразъм +. 

- Проект „На една земя, под едно небе. При изворите на живота”, 

съвместно с НЧ „Пробуда - 1920”, с. Копринка и НЧ „Цвятко 

Радойнов – 1885”, гр. Крън. 

- Проект “Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на 

редки и особено значими колекции чрез използването на нови и по-

ефективни методи”, финансиран от Министерство на образованието 

и науката по Програмата “Проучване на националните културно-

исторически ценности като част от европейското културно 

наследство и съвременни методи за тяхното съхранение” 

 Извършени са ремонтни дейности и е обновена базата на Филиал 1 на ОБ 

„Искра”, където беше разкрита нова структура. Инвестицията в новата 

трансформация на пространството е направена със средства от общинския 

бюджет през 2016 година и надхвърля 4000 лева.    

 

ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ 

 Творчески проекти – реализирани 9 спектакъла за възрастни и деца, като част 

от тях премиерни  за репертоара на театъра; 

 Работни проекти - със съдействието на Бюро по труда - Казанлък са 

осъществени проекти по осигуряване на заетост и стажове на младежи; 

 Обновеният  и обогатен репертоар е допринесъл за завишение на постъпления 

и приходи от продажби на билети с 30%. 



 Предоставената от Община Казанлък Алиолова къща бе превърната в 

своеобразен културен център, в който театър „Любомир Кабакчиев“ представя на 

своята публика спектакли, детски утра, представления. 

 През 2017 година ОТ „Л. Кабакчиев“ представи на публиката следните 

премиери: 

- „Сервантес (Шекспир и Антон)“ – интерактивен спектакъл от Стефан 

Прохоров и Мартина Новакова; 

- „Господин Милионерът“ – автор и режисьор Димитър Кабаков; 

- „Самодива“ – драматизация по Ран Босилек; 

- „Задочни репортажи за България (Одисеята)“ – по Георги Марков. 

- „Мъртви души“ – театрален спектакъл по Гогол; 

- „Жабокът принц“ –  пиеса за деца по братя Грим; 

- „Палечка“ – детско представление по Х. К. Андерсен. 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 

Осъществени  ремонти 

 Ремонт  на  калдъръма  на  Родна  къща  експозиция  "Проф. Ненко  Балкански" 

 Смяна  на  тротоарна  настилка  пред  Родна  къща  експозиция  "Проф. Ненко  

Балкански" 

 

Новости  и  акценти  в  дейността 

 Юбилейна  изложба  живопис  110 години Константин  Трингов /1907-1981/ 

 Юбилейна  изложба  120  години  Иван  Пенков /1897-1957/ 

 Изложба  "Посоки" - 120  години  от  рождението  на  Иван  Милев /1897-1927/ 

 Юбилейна  изложба - 110  години  от  рождението  на  Ненко  Балкански /1907-

1977/ 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ ЧУДОМИР 

 През 2017 година от посещения и услуги в Музей „Чудомир“, бяха реализирани 

собствени приходи в размер на 6756.60 лв. 

 Благодарение на съвместните усилия на Община Казанлък, Музей „Чудомир“ и 

Фондация „Чудомир“, за първи път творческото наследство на Чудомир беше 

включено за изучаване в среден курс на училищата.  

 Реализирани са 8 концерта, 16 премиери на книги, 7 конкурса, 11 творчески и 

работни срещи, изложби, филми, театрални постановки, творчески и работни 

срещи. 

 През текущия период Музей „Чудомир” потвърди желание за участие и чака 

реализация в 2 проекта като партньор: 

 Проект „Създаване на модел за устойчива локална структура за опазване и 

популяризиране на културно-историческото наследство”  



 Проект “Паралелни стъпки” на Сдружение “Център за неформално 

образование и културна дейност Алос “. 

 Извършени  са подобрения на материално-техническата база на музея: 

изграждане на два информационни къта, закупено озвучаване, система за 

видеонаблюдение и пожароизвестителна техника, ново обзавеждане. 

 

 

МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 

 През 2017 г. са организирани  18 фотоизложби, 2 представяния на книги  и 2 

концерта. 

 През годината бяха дарени за фондовете на музея над 70 фотоапарата и камери, 

някои от които с изключителна колекционерска стойност и над 300 снимки и 

пощенски картички.  

 Със средства на Общината е направен ремонт на сградата и основен ремонт на 

покривната конструкция на стойност 11 700 лв. на ,,Кино - фото клуб‘‘, чиято 

сграда  е паметник на културата от местно значение и се стопанисва от Музей 

на фотографията и съвременните визуални изкуства.  

 

 

 

ТУРИЗЪМ 

 

Община Казанлък има значителен потенциал за развитие на туризъм и през 

годините полага последователни и целенасочени усилия в посока превръщането на 

Казанлък в атрактивна и предпочитана туристическа дестинация. 

Основните цели през 2017 за изграждане на устойчив туризъм бяха:  

1. Повишаване имиджа на града и позициониране на Казанлък като атрактивна  

дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство в България, 

страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари; 

2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Общината,  

чрез благоустрояване на инфраструктурата обслужваща туризма, чрез развитие на 

туристическите атракции, опазване и съхраняване на чистотата на околната среда на 

района, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото 

наследство, както и чрез подобряване на качеството на туристическите услуги. 

3. Повишаване броя на организирани групови и индивидуални организирани и  

неорганизирани туристи в града, както и увеличаване на престоя им.   

 

Приоритетните дейности за постигане на основните цели бяха: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктура, обслужваща туризма на  

територията на Община Казанлък чрез инвестиционната програма за 2017 г.; 

2. Обогатяване  на събития с местно и национално значение; 



3. Реклама и маркетинг на туристическия продукт на Община Казанлък.  

 Разработка и печат на рекламна брошура „Пътят на мълчанието“ – иновативен 

туристически продукт – екопоход до Тракийски мегалит – Бузовград. 

 Разработване, печат и разпространение на туристически пътеводител на град 

Казанлък; 

 Участие в билборд кампания съвместно с Министерство на туризма за 

насърчаване на вътрешния туризъм. 

 Разработване, печат и разпространение на туристическа карта  на гр. Казанлък. 

 Участие в проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите  

ЕДЕН дестинациите от България“ – проектът се финансира по програма COSME 

2014-2020. По проекта е изработен филм за Празниците в Долината на 

Тракийските царе и културно-историческите обекти, свързани с тракийското 

наследство. 

 Изработване и разпространение  на  филм за популяризиране на Казанлък като 

туристическа дестинация от Джон Лоутън. 

 Сътрудничество при реализиране на документален филм „Свят от аромати“, 

свързан с розопроизводството. Продукция на  немско-германския канал ARTE. 

4. Участие в международни туристически изложения в България и чужбина.  

• ВАКАНЦИЯ СПА ЕКСПО – февруари 2017 г. със самостоятелен щанд 18 кв. м; 

• Черноморски туристически форум – Варна – септември 2017 г със самостоятелен 

щанд. 

• Участие в международно туристическо изложение, съвместно с български 

общини, в чиито територии има обекти под егидата на ЮНЕСКО – Сиена, 

Италия. Казанлъшка тракийска гробница е представена в официално луксозно 

издание на български и английски език. 

5. Участие и разработване на европейски проекти в сферата на културата и туризма. 

6. Създаване  и укрепване на институционалната рамка за развитие на туризма в 

общината чрез съвместни политики между общинските структури, културните 

институти, туристическите обекти. 

7. Изработване на система за ефективно партньорство между Община, 

туристическите субекти и браншовите туристически сдружения. За тази цел е 

създаден Консултативен съвет по култура и туризъм в Община Казанлък, който е 

провел 5 заседания през 2017 година. По-важните разисквани теми и решения са: 

- Приемане на Годишна програма за устойчиво развитие на туризма в Община 

Казанлък; 

- Представяне и обсъждане на проект „Светът на траките“; 

- Обсъждане на участията на Община Казанлък в туристическите изложения и 

борси; 

- Обсъждане на събитията по Културен календар; Програма за Фестивал на розата; 

Програма за Празници в Долината на тракийските царе; 

- Сформиране на комисии за обявяване на националните конкурси за интериорни 

решения на Музей на розата и екстериорно оформление на парк „Розариум“;  



 

През 2017 година Община Казанлък  изпълни няколко проекта с принос за развитието 

на туризма: 

 Приключи изпълнението на  проект „Консервация, реставрация и социализация 

на тракийски могили Хелвеция и Грифони“ по Програма „Културно наследство 

и съвременни изкуства“ - Мярка 1; 

 Изпълнен 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.  

 Подготви се кандидатстване по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ за изграждане на туристически 

комплекс, атракционен парк „Светът на траките“ и продължаване на  

съществуваща велоалея до гр. Шипка с цел стимулиране на туризма  и 

изграждане на възможност за развитие на екотуризъм, с реконструкция, 

социализация и консервация на тракийска могила „Оструша“. 

 

  

 

 УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК  В БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 

 ВАКАНЦИЯ СПА ЕКСПО – февруари 2017 г.; 

 Черноморски туристически форум – Варна – септември 2017 г. 

 Участие в международни туристически изложения чрез Министерство на 

туризма с рекламни материали; 

 

 

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ 

През изтичащата 2017 година Казанлък се радваше на изключително медийно 

внимание, което популяризира и отрази най-важните и аткрактивни събития в 

региона. Фестивалът на розата, Празниците в долината на тракийските, събития от 

културния календар на общината, както и богатото историческо наследство на 

региона са поводи за множество репортажи, статии, преки включвания, интервюта и 

журналистически материали на много чужди, национални и местни медии. 

Национални медии: Българска национална телевизия, БиТиВи, Нова телевизия, 

Българско национално радио, Дарик радио, Агенция „Фокус“, в-к „Стандарт“, 

телевизия „BG ON AIR“ , вестник „Монитор“, ТВ Стара Загора, БНР - Стара Загора,  

Местни медии: Всички местни медии – печатни и онлайн – Вис Виталис Груп, 

радио“Севтополис“, вестник“Долина“, вестник“Казанлъшка искра“, kz7.bg, 



kazanlak.com, kazanlak.info, kazanlak.live, zakazanlak.bg, kazanlak.co, както и много 

чуждестранни медии. 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

             През 2017г. Община Казанлък продължи да развива и поддържа своите 

международни контакти. В тази връзка бяха реализирани следните инициативи. 

1. Поддържане на съществуващите отношения: 

1.1. На 27,28,29 и 30 април 2017г. по покана на кмета на Надканижа, 

Община Казанлък изпрати своя делегация по случай първото издание на 

местния форум за външна търговия и инвестиции, насочен към 

предприемачи и експерти в сферата на икономиката и бизнеса на 12-те 

побратимени градове на гр. Надканижа, Унгария. Община Казанлък 

изпрати представители на местната администрация в лицето на Нели 

Атанасова – гл.счетоводител, Цветан Шиков – общински съветник и 

Йордан Игнатов - главен секретар на КТПП. Заедно с тях участниците на 

икономическия форум обмениха опит и добри практики в сферата на 

икономиката и външната търговия. 

1.2. И тази година Община Казанлък изпрати делегация по случай  

традиционните празници на гр. Търговище, Румъния в периода 8-10 септември, 2017г. 

Представители на Община Казанлък бяха Драгомир Петков – общински съветник, 

Татяна Тодорова - директор дирекция „УТСП“,  Катя  Петкова – експерт. По време на 

посещението бе изразено взаимно желание от двете страни за разширяване на 

контактите между Казанлък и Търговище в областта на културата и туризма. 

1.3. Община Казанлък получи покана и от град Верия, Гърция по повод  

първото издание на техния Международен фолклорен фестивал, който се проведе на 

26-28 септември 2017г. Тя бе представена от Деница Димитрова - ст.експерт „Култура 

и туризъм“ и общинските съветници Георги Щерев и Ибрям Илияз. Във фестивала 

участваха над 20 фолклорни състава от цяла Гърция, както и фолклорен ансамбъл 

„Луди млади“ към НЧ“ Искра - 1860“, гр. Казанлък. 

1.4. Традиционно Община Казанлък взема участие в честванията на „Дните 

на кочанския ориз“ през месец септември в гр. Кочани, Македония. Тази 

година Община Казанлък се включи и с участие на Спортния клуб по 

художествена гимнастика „Розова долина“, който допринесе за доброто 

настроение на гражданите и гостите на града. Делегацията от трима души 

бе водена от Мехмед Мехмедов – общински съветник.  

1.5. Кметът на Община Казанлък посети побратимения ни град Кремона,  

Италия по време на международния фестивал „Мондо музика“. По покана на Кмета 

Джанлука Галимберти тя разгледа Музея на цигулката, Международния институт по 

изкуство и лютиерство “Антонио Страдивари“, Градската галерия и сградата на 

Общината. Работното посещение имаше за цел обмяна на опит и сътрудничество във 



връзка с организацията на 100-годишнината на лютиерството в България, което ще се 

чества през 2018г. под домакинството на Казанлък. 

2. В началото на юни Община Казанлък традиционно посрещна гости от  

побратимените ни градове по време на Фестивал на розата 2017г. Със своите 

изпълнения фолклорните състави от Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и новият 

ни побратим от Южна Корея обогатиха програмата на Фестивала и запознаха 

гражданите и гостите със своята култура и танци. Посрещнахме делегации от Кочани, 

Македония, Верия, Гърция, Фукуяма, Япония, Стенокерцел, Белгия, Джунанг-гу, 

Корея, Толияти, Русия, Надканижа, Унгария. Наши гости по време на Празника на 

розата бяха още посланиците - Н. Пр. Латифа Беназза  – извънреден и пълномощен 

посланик на Алжирска Демократична и Народна Република  и д-р Наргиз Гурбанова  - 

извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България. 

3. Създаване на нови контакти и проявено желание на побратимяване  

3.1 През месец май, 2017г. в Сеул Метрополитен, Южна Корея, Община  

Казанлък подписа Меморандум за сътрудничество в областта на културата, 

икономиката и туризма с район Джунанг-гу, Сеул.  Това се случи по време на третото 

издание на корейския Фестивал на розата. Участниците в срещата подчертаха, че чрез 

културния обмен могат да се създадат успешни бизнес контакти, както и такива в 

сферата на културата и туризма. В казанлъшката делегация бяха включени Кметът на 

град Казанлък,  председателят на Общинския съвет Николай Златанов, Николай 

Ибушев - генерален директор на „Арсенал” АД, Костадинка Василева – представител 

на туристическия бранш, Радослав Петков – заместник-директор на Историческия 

музей в Казанлък и танцьори от фолклорен ансамбъл „Арсенал“, заедно с техния 

ръководител Христо Стоянов.  

3.2 На 26 септември, 2017г. Кметът на Община Казанлък подписа 

Споразумение за сътрудничество с гр. Блида, Алжир. Водач на делегацията 

бе г-н  Халед Хасен Бей – заместник-председател на Общинския народен 

съвет и зам. кмет на Блида по културните въпроси. Заедно с него 

присъстваха Нейно превъзходителство Латифа Беназза – извънреден и 

пълномощен посланик на Алжир в България, както и Мохамед Тахар Аид 

Ахмед – началник на кабинет на Областния управител, Мурад Секкал – 

член на Областния народен съвет на гр. Блида. Основни моменти в него са: 

организиране на изложения и срещи между двете страни, развитие на 

възможностите за инвестиции в областта на цветарството, 

розопроизводството и производството на лекарствени растения, опазване на 

културно-историческото наследство и развитието на туризма. 

3.3 В периода 19 - 21 май, 2017г. по покана на г-н Антонио Мосини - кмет на  

Кацаго Сан Мартино, Италия, делегация от Община Казанлък в състав Радиана 

Стефанова – заместник-председател на общинския съвет, Сребра Касева – началник 

Кабинет на Кмета и Момчил Маринов – директор на ИМ “Искра“ - Казанлък посети 

италианския град. На официалната среща, състояла се в сградата на общината, 

присъстваха още Н. Пр. г-н Камило Дзуколи - извънреден и пълномощен посланик на 



Суверенния Малтийски орден в Република България, както и Богдан Паташев – негов 

съветник. В рамките на визитата от италианския град бе изявено желание за 

установяване на сътрудничество  в различни сфери – култура, икономика и туризъм. 

3.4 Община Казанлък  посрещна делегация от гр. Пингуи, окръг Дзинан,  

Китайска Народна Република, която посети нашия град в края на месец юни. При 

срещата си с Кмета на гр. Казанлък те обсъдиха възможностите за сътрудничество в 

областта на розопроизводството и туризма. По програма те посетиха Института по 

розата, Музея на розата и тракийските гробници. 

3.5 Във  Фестивала на розата 2017г. участие взе и делегация от гр. Донг Хой,  

Виетнам. Те се запознаха с традициите на нашия град и заявиха своето желание да се 

побратимят с гр. Казанлък. 

4. Испанският град Гандия изяви желание да си сътрудничи с град  

Казанлък. Той се намира на около 40 минути от Валенсия. Гандия е туристически 

град, който впечатлява със своите сгради от периода на валенсианското архитектурно 

наследство и чудесната си природа. 

5. Ръководителите на над 35 дипломатически мисии и представителствата  

на международните организации, акредитирани в Република България посетиха гр. 

Казанлък като част от тридневната обиколка, наред с Пловдив и Стара Загора в 

периода 21-23.06.2017г. Кметът Галина Стоянова посрещна чуждестранните 

дипломати у нас в Музея на розата и разказа за почитта към розата и празника, който 

продължава през цялата година, „С разглеждане на експозицията за традициите в 

розопроизводството започна гостуването на официалните лица в Града на розите. 

Запознаха се с процеса на розоварене и усетиха аромата на българските билки, за 

които вече знаят, че България тачи с празника Еньовден. Програмата на посланиците 

от цял свят продължи със запознаване с културно – исторически забележителности в 

Долината на розите и на тракийските царе. Високопоставените гости видяха първото 

най-сериозно откритие - Тракийската гробница, първият български паметник, 

включен в световната съкровищница на ЮНЕСКО, както и другите уникални могили 

на територията на Община Казанлък. Визитата на ръководителите на 

дипломатическите мисии и представителствата на международните организации, 

акредитирани в Република България се организира от Министерството на външните 

работи, съвместно с Министерството на икономиката и Министерството на туризма, 

със съдействието на Община Казанлък.  

6. Кметът на Казанлък приветства гостите от Международната федерация 

на производители  и търговци на етерични масла и аромати в Музея на розата в 

края на месец май. Тя поздрави 45 посетители от 21 държави, специалисти в 

бранша буквално от цял свят – Европа, САЩ, Канада, Индия, Бразилия, Китай, 

Корея, Египет, Нова Зеландия, Сингапур, Филипините, Южна Африка,  

собственици на фабрики за производство на етерични масла, ароматерапия и 

парфюмерия, търговци на козметика, нутриционисти. Някои от тях четвърто и 

дори пето поколение в този бизнес. При визитата си бизнесмените споделиха с 

Галина Стоянова колко много са впечатлени от гостоприемството, широко 



отворените врати на посетените дестилерии и развитието на браншовите 

отрасли у нас. Заради всичко това чуждестранните гости заявиха силен интерес 

за задълбочаване на контактите, на културния и търговски обмен. 

 

 

Във всички сфери от своята дейност Община Казанлък провежда устойчива и 

целенасочена политика за развитието на града и всяко едно от населените места. С 

това се създават възможности за инвестиции и строителство на територията на 

общината, за богат културен живот и привличане на туристи. Политиката на 

Общината е насочена към превръщането на Долината във все по-привлекателно и 

добро място за живеене. 

 

 

 


