Отчет за изпълнението на
Програмата за управление на община Казанлък
за третата година на мандат 2015 – 2019

Скъпи съграждани,
Водена от принципа, че благоденствието на
обществото е най-важният ангажимент на всеки
един градоначалник, и през тази година Община
Казанлък вложи много усилия в стремежа си да
осигури още по-добра среда за развитие на своите
жители. Основна цел беше да се надгради
постигнатото през годините и да се начертаят
бъдещите хоризонти, защото, както гласи една
китайска мъдрост, „Който не напредва всеки ден,
всеки ден изостава.“
С упорит труд и всеотдайност успяхме да зададем посоките на успешно развитие в
областта на инфраструктурата, икономиката, образованието, социалните дейности,
културата. През 2018 г. продължихме работата си по реконструкцията на пътните настилки в
града и населените места, не спряхме да обновяваме градската среда в различните квартали и
се погрижихме за това нашите деца да учат в по-добра и модернизирана учебна база.
Ремонтирахме и модернизирахме детски градини, някои от които цялостно преоборудвахме,
вече и всички училища в града и още 5 в населените места са изцяло обновени с приложени
мерки за енергийна ефективност.
Един забравен от създаването си жилищен квартал на града – „Изток“ – придоби своя
европейски облик. Много желана от гражданите му мечта и дадено от нас обещание се
изпълни.
Благодарение на вашата инициативност и с подкрепата на местния бизнес, откритият
само преди година, Технически колеж – Казанлък вече има своя обновена сграда, в която ще
се обучават настоящите и бъдещи студенти.
Амбицирани от положителното възприемане на резултатите от вече реализирани
проекти, с всеотдайност започнахме и продължаваме работата си и по нови идеи.
Предизвикателствата са много, на тях обаче отговаряме с още по-упорит труд. Една друга
мъдрост гласи: „Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма
настойчивост.“ Да, ще бъдем настойчиви! Да, няма да се откажем да работим за Вас, защото
Вие ни дадохте доверие!

Галина Стоянова
Кмет на Община Казанлък

СТАРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Община Казанлък допринася за регионалното развитие на Югоизточен район,
вкл. на област Стара Загора чрез изпълнение на система от стратегически документи за
развитие на територията си. Водещите документи за развитието са „Общински план за
развитие на Община Казанлък”, „Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр. Казанлък“, Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020
(ОПРР).
Инвестиционната програма по ОПРР е на обща стойност 19 658 031,68 лв.,
представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ за финансиране на различни
инфраструктурни проекти. За три от основните проекти от програмата вече успешно е
приключила оценката от страна на Междинно звено – Казанлък, и са сключени Договори за
безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност 18 346 018,28 лв.
Община Казанлък постигна и преизпълни индивидуалната си етапна цел за
верифицирани 20% от средствата от общия бюджет на Инвестиционната програма,
представляващи 3 931 605,55 лв. Към 30 септември 2018 г. Общината отчита верифицирани
32% от бюджета на Инвестиционната програма, представляващи 6 336 492,83 лв.
През 2018 г. Община Казанлък имаше възможност да актуализира Инвестиционната
си програма по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Във връзка с изменение в процедурата за финансиране беше дадена възможност на всички
заинтересовани страни да внесат проектни идеи за включване на нови обекти и да участват в
разглеждането и класирането им. В резултат Инвестиционната програма е допълнена с нов
списък с три проектни идеи и обекти, включващ: изграждане на два броя Социални жилища
за уязвими групи в неравностойно положение в нов общински имот в близост до ЦНСТ № 1
и Дом за възрастни хора № 1 в жк „Изток“, изграждане на Център за временно настаняване
на бездомни хора и реконструкция на „Бозвелиевата къща“ - филиал на Общинска
библиотека „Искра“, гр.Казанлък. Процедурата за предлагане и включване на нови проектни
идеи и обекти в Инвестиционната програма ще се прилага ежегодно при наличие на
недоговорен финансов ресурс.
В

отчетния период Община Казанлък изпълнява следните проекти с външно

финансиране:


На 23.03.2018 г. е сключен Административният договор за БФП за третия одобрен
проект от Инвестиционната програма по ОПРР - Проект "Интегриран градски
транспорт на град Казанлък - Етап 1“ на обща стойност 3 690 050,96 лв., от които 3

186 437,63 лв. са БФП и 503 613,33 лв. собствено финансиране от Община Казанлък.
Дейностите по проекта предвиждат 4 основни компонента: рехабилитация на част от
бул. „Розова долина“; закупуване на 7 бр. електробуси; въвеждане на информационна
система за управление на градски транспорт и рехабилитация на 23 бр. спирки на
градския транспорт.


Проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ от Инвестиционната
програма на Община Казанлък по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г. на стойност 5 655 048,59 лв. е на финален етап. Всички строителни дейности
са на територията на жилищен квартал „Изток“. Изпълнени са 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.
На 22 юли 2018 г. са открити завършените след рехабилитация и изграждане шестте
обекта по проекта - четирите улици: „Капитан Петко Войвода“, „Сент Ерблен“,
„Верия“ и „Кремона“ и двете междублокови пространства - Зелени площи / зони за
отдих 1 и Зелени площи/ зони за отдих 2. До месец септември 2018 г. са изплатени
средства в размер на 4 936646,72 лв. (с ДДС).



Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“,
включен в Инвестиционната програма на Община Казанлък по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., е на обща стойност 9 504 532,06 лв. Изпълнени са
строителни работи, включващи: основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна
ефективност и облагородяване на дворните пространства, доставка на оборудване и
обзавеждане 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 и е в напреднал етап на изпълнение.



Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в
община Казанлък“ е в изпълнение от 01.12.2017 г. Финансиран е по процедура за
директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

„Подкрепа

за

деинституционализация на грижите за деца“, в рамките на Приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020г. Договорът е на обща стойност 531 800.00 лв., от които 530 000.00 лв. –
безвъзмездна финансова помощ, а 1 800.00 лв – съфинансиране от Община Казанлък.
По проекта са реконструирани и оборудвани две общински сгради в град Казанлък.
В неизползваем двуетажен корпус от сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“ е
изградена инфраструктура и е доставено оборудване за нова социална услуга „Дневен
център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“.

На следващ етап, чрез интегриран подход, ще бъде изготвен проект за разкриване на
социалната услуга с капацитет да обслужва 30 деца за дневна грижа и 60 деца за
консултативни услуги.
В сградата на Център за обществена подкрепа на ул. „Войнишка“ № 25, северно от
парк „Розариум“ е извършен ремонт, с оглед разширяването на дейността му.
Извършен е цялостен вътрешен ремонт на 2 етаж на сградата, изградена е външна
рампа към сградата за достъпност, доставено е необходимото оборудване и
обзавеждане за разширяване на предлаганите услуги, създадени и оборудвани са 2
спални помещения за общо 4 души, както и кухня с трапезария.
Проектът

е

насочен

към

успешното

продължаване

на

процеса

на

деинституционализация на грижите за деца чрез замяна на институционалния модел
на грижа в семейството или близка до семейната среда в общността, както и
гарантиране на правото на всяко дете на достъп до качествена грижа и услуги според
индивидуалните му потребности.
Мисията на Община Казанлък е да отговаря на обществения интерес ефективно и
ефикасно, при максимален резултат и качество. Отношението на Общината към
развитието на социалните услуги е съобразено с Картата на услугите и с
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България“.
Социалните услуги, разкрити или разширили дейността си на територията на
общината с финансовата подкрепа на фондовете на Европейския съюз са: Дневен
център за деца с увреждания, три Центъра за настаняване от семеен тип, Защитено
жилище, Дневен център за подкрепа на деца с множествени увреждания и техните
семейства, Център за обществена подкрепа. В процес на оценка е проект за създаване
на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните
семейства. Министерство на здравеопазване ще изгради и разкрие два броя нови
Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи.
Процесът на деинституционализация ще се изпълнява по интегриран и координиран
начин между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел осигуряване на
допълняемост и свързаност на мерките. Меките мерки, свързани с новите услуги в
новоизградената социална инфраструктура, ще бъдат финансирани по програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.


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 и срок на изпълнение 95 месеца. Чрез бюджетната
линия се обезпечава ефективното и ефикасното управление на Инвестиционната
програма и 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.


Проект „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“ е
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 № BG05M2OP0013.002 „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 215 108,99 лв. Дейностите приключиха на 29.07.2018 г. с подаване на
окончателен отчет пред Управляващия орган на оперативната програма.



По Национална програма „Активиране на неактивните лица“ към Община
Казанлък е назначен и работи младежки медиатор, целта на който е да информира,
насърчава, консултира и ориентира млади хора от общината, които към настоящия
момент са демотивирани, не учат, не работят и не са регистрирани в бюрата по труда.
Инициативата е резултат от усилията на Община Казанлък да активира и насърчи
младите хора от всички населени места в 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 подпомагане на най – нуждаещите се лица. Срокът за изпълнение на
дейностите е до 31.12.2019 г. Сумата на безвъзмездната финансова помощ за целия
период на договора се равнява на 82 108,40 лв.



Проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън, I
подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън – от о.к.
300 до Преливник" е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда. Обща стойност на проекта (в четири подетапа) е 13 404
179 лв. Стойност на първи подетап е 2 373 510 лв. и включва изграждане на отвеждащ
колектор за смесени води с дължина 870.63 м. Отвеждащият колектор започва от края
на Главен колектор 1 и е оразмерен да поеме цялото отпадно водно количество на
града /битови и дъждовни води/ и завършва с преливна шахта.



Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим
I“, гр. Казанлък“ е финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ).
Договорът за финансиране, сключен на 02.04.2018 г., е на стойност 969 509,35 лв., от
които 800 000,00 лв. са безвъзмездно финансиране от НДЕФ. В отчетния период са
проведени процедури по избор на изпълнители. Сключени са договори за СМР,
строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол. На 2 април 2018 г. е открита
строителната площадка на обекта. Към 15 септември 2018 г. са изпълнени всички
предвидени по проекта строително-монтажни работи, свързани с намаляване
емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност на сградата
на учебното заведение. Въведени са мерки за енергийна ефективност топлоизолация
на външните стени; топлоизолация на покрива на блок Г и топли връзки;
топлоизолация на пода, граничещ с външен въздух; подмяна на неподменената
дограма; подмяна на отоплителни тела и тръбна мрежа на отоплителната инсталация.



Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна
служба в с. Дунавци, община Казанлък“ е финансиран от Национален доверителен
екофонд по Инвестиционна програма за климата с договор от 31.07.2018 г. на
стойност 120 363,77 лв., от които 102 309,20 лв. са безвъзмездно финансиране. 50 %
от съфинансирането е осигурено от СНЦ „Оптима“ по споразумение, сключено в
изпълнение на решение на Общински съвет – Казанлък № 257 / 07.09.2016 г. В
отчетния период са проведени процедури по избор на изпълнители и сключени
договори за СМР, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол. На 31 юли
2018 г. е открита строителната площадка. По проекта се изпълняват дейности по
намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност
на сграда на Здравна 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.



Проект „Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация
гр. Казанлък“ е на стойност 179 204 лв., от които 89 602 лв. са безвъзмездно
финансиране от Проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места“.

По проекта са изпълнени строително-

монтажни работи, чрез които сградата е приведена в съответствие с изискванията за
достъпност и безопасност при експлоатация. Изпълнени са различни форми на
достъпност за преодоляване на нивата в сградата. Изграден е външен асансьор.
Монтирана е повдигаща платформа на партерно ниво за преодоляване на стълби.

Изградени са рампи с минимален наклон и предпазни парапети. Входната врата и
санитарните възли в сградата са обновени съгласно нормите за достъпност.


Проект "Облагородяване на междублоково пространство на ул. "Константин
Величков" е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване
на околната среда по национална кампания "За чиста околна среда - 2018 г." на тема:
"Обичам природата - и аз участвам". В рамките на 10 000 лева безвъзмездна помощ е
почистено и облагородено междублоково пространство, изградени са пешеходни алеи
и парково осветление, монтирани са детски съоръжения и парково обзавеждане.



По национална кампания "За чиста околна среда - 2018 г." ПУДООС одобри и
финансира Проект "Щастливо детство" на Кметство Горно Черковище на стойност
10 000 лв., проект „Училищният двор - желано място за отдих и спорт“ на ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово, и проект "Играй и учи - учи и играй" на
Детска градина № 17 „Славейче“, гр. Казанлък – всеки на стойност по 5 000 лв.



Проект "Мистериите на траките" на Общински театър "Любомир Кабакчиев" на
стойност 40 000 лв. е финансиран от

Национален фонд "Култура" по Културна

програма на Българското председателство на ЕС 2018 г. Целта на проекта е да
представи и пресъздаде ритуали и образи от бита и културния живот на траките,
извършено при строго придържане към известните факти, при следване на
максимални изисквания за достоверност по отношение на действие, реквизит,
звукови, текстови и декоративни елементи.


Проект "Проучване и популяризиране на царица Роза - Казанлък – 50 - годишен
юбилей" е финансиран от Национален фонд "Култура" по Програма "Културно
наследство", Ос "Нематериално културно наследство". Проектът цели опазване на
автентичния характер и валоризиране на традициите и колективната памет за избора
на царица Роза – Казанлък. Проектът е в партньорство с Музей на фотографията и
съвременните визуални изкуства на стойност 10 450 лв., съфинансиране 6 450 лв.



През отчетния период е одобрен за финансиране и предстои сключване на договор за
безвъзмездна финансова помощ за проект за насърчаване използването на
електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата към
Национален доверителен екофонд на стойност 80 260 лева, от които безвъзмездно
финансиране в размер на 21 760 лева за закупуване на електрическо превозно
средство от категория L7e и надстройка към него за поливане - фотоволтаична
система за напояване с 500 л. резервоар за нуждите на Община Казанлък за
транспортиране на оборудване, материали и консумативи за изграждане, поддържане
и почистване на паркове, зелени площи, пешеходни алеи. Национален доверителен
екофонд е одобрил документацията и обществената поръчка е в процес на

провеждане. След избор на доставчик ще бъде сключен договор за безвъзмездно
финансиране с Фонда.
Други одобрени проекти, които очакват финансиране са:


Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък"
е преминал оценка и класиране и е одобрен за финансиране от Управителния съвет
на Национален доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата.
Инвестиционният проект за обекта ще бъде представен в НДЕФ за предварителен
контрол в рамките на отчетния период. Проектът ще бъде финансиран с
безвъзмездна субсидия до 85% от стойността , но не повече от 800 000 лева и в
съответствие с режима за минимални държавни помощи.



Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна
сграда на община Казанлък, предоставена за социални услуги“ на стойност
208 496,39 лева е за обект– сградата на ул. „Войнишка“ № 25, северно от парк
„Розариум“, бивша сграда 2 на Общината. Проектът е одобрен на втори етап и
чака покана за предварителен контрол 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:


Проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства“ е разработен и внесен за оценка по процедура
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът е на
стойност 553 163,00 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Чрез
проекта ще бъде изградена инфраструктура за нова социална услуга с капацитет 40
потребители за дневни и почасови грижи. Социалната услуга ще се предоставя на
лица с различни форми на деменция като Алцхаймер, фронтотемпорална деменция
или FTD и други форми. В Дневния център ще бъде оказвана помощ и подкрепа на
семействата, грижещи се за хора с това заболяване.



Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ
„Възродена Искра“, сградата на ул. „Георги Бенковски“, № 11 в град Казанлък, в т.ч.
подмяна на дограма, ремонт на покрив, топлоизолация на под и външни стени, мерки за
достъпност, подмяна на осветление на обща стойност 268 529,27 лв. Проектът е внесен за
оценка през 2017 г. След осигуряване на финансов ресурс в рамките на Инвестиционна

програма за климата на Национален доверителен екофонд ще бъде разгледан от
Комисията на НДЕФ. Обектът (читалище) може да получи до 60 % безвъзмездно
финансиране от НДЕФ, съгласно условията на НДЕФ, въведени през месец октомври

2017 г.


Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, с. Кънчево” е с одобрено заявление на първи етап на оценка. За внасяне
на формуляр на втори етап на оценка се изчаква покана от Национален доверителен
екофонд (НДЕФ) в съответствие с правилата на Инвестиционна програма за климата.
Обща стойност на проекта е 163 809,88лв. с ДДС. Обектът (общинско училище) може
да получи безвъзмездна финансова помощ до 70 % от стойността.



Проект ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
,,Христо Ботев", с. Енина“ на стойност 451 290,00 лв. е внесен за оценка към
Национален доверителен екофонд. Във връзка с промяна на правилата и пакета
документи по Инвестиционна програма за климата се очаква покана Национален
доверителен екофонд за внасяне на повторно заявление за оценка на първи етап. По
действащите правила за финансиране обектът (общинско училище) може да получи
безвъзмездна помощ до 70% от стойността на проекта.



Проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови
отпадъци на община Казанлък, местност "Каракос", землището на с. Черганово"
е внесен за финансиране към Предприятие за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Проектът е на стойност 3 451 175,46 лв. и
включва единствено финансиране на строително-монтажни работи. Всички услуги,
съпътстващи строителните дейности по проекта, ще се финансират от страна на
Община Казанлък. Във връзка с реализацията на проекта общински бюджет ще
обезпечи размера на отчисленията за закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото на стойност 762 939,97 лв.

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


Проектно предложение „Светът на траките“ се разработва по процедура „Развитие
на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ към
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. В проекта се разработва
цялостен

интегриран

туристически

продукт,

по

който

ще

се

изпълнят

реставрационните и консервационни дейности по тракийски култов комплекс
„Оструша“ - обект на културното наследство от национално значение. Ще бъде
изградена велосипедна инфраструктура между град Крън и град Шипка и
туристически

атракционен

комплекс

„Светът

на

траките“

в

района

на

социализираните тракийски гробници около град Шипка. Планират се маркетингови

дейности, както и генериращи приходи дребномащабни инвестиции в рамките на
културната атракция. Проектът ще бъде внесен за оценка и финансиране към
финансовия посредник Фонд за устойчиви градове, избран за бенефициентите от
южна България. Проектът може да бъде финансиран единствено чрез използване на
финансови инструменти в комбинация от ниско лихвен кредит и безвъзмездна
финансова помощ. Проектът се планира да бъде на стойност до 6 000 000 лв., при
допустими до 9 779 150 лв. за обекти от национално значение.


Проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън" Втори подетап към Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) за реконструкция на водопроводната мрежа и оптимално
решение за пречистване и отвеждане на отпадъчни води.



Проект "Обзавеждане за Дом за стари хора № 1 "Маргарита Асебо" към Фонд
"Социална закрила" при МТСП за закупуване на ново обзавеждане за 40 бр.
потребители на социалната услуга.



Открита е кампанията за 2019 година на Проект „Красива България“ в рамките на
която са допустими проекти по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и мярка
М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. Община Казанлък
ще

кандидатства с проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за

сградата на ДГ №17.
Други разработени проекти през периода са:
 Проект „Трансформатор на икономически потенциал в социално-икономическо
развитие”, разработен съвместно с „България - К“ АД и „Давид Холдинг“АД по
Покана 3 на Инициатива Градски иновативни дейности (Urban Innovative Actions) към
Европейската

комисия.

Проектът

е

преминал

оценка

за

допустимост

и

административно съответствие. На етап стратегическа оценка проектът е оценен по
критерии иновативност, партньорство, измеримост, разпространение. Не е допуснат
до последния – трети етап на оценка на база сравнителен анализ на всички допуснати
проектни предложения в рамките на значителна конкуренция и анализ по отношение
на критериите. Инициативата поощрява включване и активно участие на широк кръг
заинтересовани страни на всички етапи на проекта – обсъждане, подготовка,
изпълнение, разпространение и надграждане на резултатите. На етап обсъждане и
подготовка бяха привлечени браншови и неправителствени организации, общински и
държавни структури, бизнес в различни сфери, образователни институции.
Инициативата изисква всички заинтересовани страни да поемат технически, човешки

и финансов ангажимент и на етап изпълнение и осигуряване устойчивостта на
резултатите. Вече е открита Покана 4 на Инициативата. Предизвикателство за
обществото ни е да разработим нов, конкурентен на европейско ниво проект.


Община Казанлък подаде своята кандидатура сред първите по пилотен конкурс на
Европейската комисия за насърчаване безплатния достъп на граждани и
посетители на обществени места до безжичен интернет (Wi-Fi). Инициативата
финансира ваучер на стойност 15 000 евро за осигуряване на оборудване и
инсталиране (точки за интернет достъп).

Проекти на други бенефициенти, за които Община Казанлък е допринесла, са:


Проект на Министерство на здравеопазването

по процедура „Подкрепа за

деинституционализация на грижа за деца“ в рамките на Оперативна програма
„Региони в растеж“ за изграждане в град Казанлък на два нови Центъра за
специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи.


Проект на Министерство на здравеопазването за модернизация на Филиала за
спешна медицинска помощ в град Казанлък, финансиран по Приоритетна ос 3
„Здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.



След подписване на меморандум с Национална компания индустриални зони –
София, община Казанлък възложи изработване на ПУП за поземлен имот с площ от
68,337 дка в землището на с. Бузовград, южно от река „Тунджа“ по пътя гр. Казанлъкс. Бузовград, който ще осигури възможност за предоставяне на терени за развитие на
частна инициатива за производствени дейности в южна производствена зона на гр.
Казанлък.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието е един от водещите приоритети на Община Казанлък.
Образователната ни инфраструктура включва широка мрежа от детски заведения - 18
основни училища, 3 профилирани гимназии, 1 средно училище, 3 професионални
гимназии, 1 национално училище, 13 детски градини и 16 филиала към тях в
населените места, 1 център за подкрепа на личностното развитие и едно висше учебно
заведение – Технически колеж - Казанлък към Технически университет - София. Във
всички тях се прилагат национални и общински програми и проекти, насочени към
осигуряване достъп до качествено образование. Ръководството на Общината се стреми
да запази всички детски и учебни заведения в малките населени места, като инвестира

целенасочено в подобряване на материалната им база, отговаряща на потребностите на
съвременното общество.
Чрез постоянната си и последователна политика за подобряване на образователната
среда, повишаване качеството на образователния процес, предоставяне на по-големи
възможности за извънкласни и извънучилищни дейности, създаване на условия за
провеждане на ученически игри, състезания, конкурси и други ученически прояви и
инициативи, Община Казанлък осигурява възможности за развитието потенциала на
всяко дете и млад човек и израстването им в едни образовани, уверени и креативни
граждани на нашия град.
1.
За отчетния период Община Казанлък изпълни проект „Обновяване на
образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“. Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. Със средствата
бяха реконструирани общо осем обекта от образователната инфраструктура на територията
на община Казанлък: три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“ – ДГ № 1
„Здравец“, ДГ № 11 „Слънце“ и филиала на ДГ № 15 „Звънче“ и пет училища (ОУ „Св. св.
Кирил и Методий", гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон", с. Овощник, ОУ „Св. Паисий
Хилендарски", с. Хаджидимитрово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Ръжена, и ОУ „Св.
Климент Охридски", гр. Крън.
2.
Строително - монтажните дейности по проект ,,Внедряване на мерки за
енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“ започнаха през април и включиха:
топлоизолация на фасадата на сградата, частична топлоизолация на покрива, подмяна на
цялата отоплителна инсталация, поставяне на нови радиатори. Проектът е финансиран от
Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ).
Общата стойност на всички дейности по проекта е 1 378 828,26 лв. с ДДС, от които 969 509,
35 лв. финансирани от НДЕФ и общо 170 000 лева съфинансиране от Община Казанлък и
самото училище, съответно 98 000 лева от общинския бюджет и 72 000 лева от училищния.
3.
Съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2018 г. за
строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр. Казанлък и населените места в
ДГ № 13 „Мечо Пух“ - гр. Казанлък, се извърши цялостно топлоизолиране на външните
стени, ремонт на покрива и топлоизолация на пода на сградата. Старата дограма е заменена с
нова PVC. Направена е подмяна на тръбната мрежа на отоплителната инсталация и на част от
радиаторите, изградено е мълниезащитно съоръжение. За ремонтните дейности бяха
предвидени 218 100 лв.
4.
От 2018 г. в сферата на образованието Община Казанлък предостави две нови
електронни услуги за удобство на гражданите – за прием на децата в детските градини и
за прием в подготвителни групи и първи клас в училищата в град Казанлък. Целта на новите
услуги е подобряване на прозрачността, информираността и достъпа до база данни, подобно
на въведените модели в много други български общини. Електронният прием в детските
градини стартира през м. април. Той бе въведен в съответствие с Наредба № 9 за условията и
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на

територията на община Казанлък. Освен за местата в първа група (3-годишни) родителите
могат да кандидатстват за своите деца и за свободните места в останалите групи на детските
градини. Електронният прием на деца в първи клас и подготвителните групи на училищата
от гр. Казанлък стартира през м. май в съответствие с разпоредбите на Закон за
предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование, като водещ критерий за приема е близостта до
училището по постоянен или настоящ адрес на детето. Първи бяха класирани децата от
района/зоната на съответното училище с уседналост над 3 години. Следваха ги децата, които
живеят в района/зоната на училището между 1 и 3 години, както и тези, чийто постоянен или
настоящ адрес е регистриран преди по-малко от 1 година в района/зоната на съответното
училище. Така на първия учебен ден 650 първокласници прекрачиха прага на основните
училища в общината.
5.
За да направи началото на учебната 2018/2019 година важен и специален
момент за учителите, учениците и техните семейства за първи път Община Казанлък
подготви подаръци не само за първокласниците, а за всички ученици от общинските и
държавните училища: всяко училище получи знамето и герба на Община Казанлък, а всеки
клас - интерактивен календар с информация за недостатъчно познати дати със световно и
местно значение, плюс свободно място, където всеки клас ще може да отбелязва свои
празнични дати, важни за живота на класа. Поставени бяха основите на нова училищна
традиция от Община Казанлък – за училищата от гр. Казанлък, в които има прием в първи
клас, са осигурени селфи рамки за снимка. Рамката е достатъчно голяма, за да побере общи
снимки с родители, съученици, учители и приятели и да бъде ползвана и през следващите
години.
6.
През м. юни 2018 г. приключи работата по проект BG05M9OP001-2.002-0037
„Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“. Проектът бе
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове. Училища - партньори по проекта бяха ОУ „Св. Климент Охридски",
с. Горно Черковище, ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Копринка, ОУ „Св. св. Кирил и
Методий", с. Ръжена, ОУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, ОУ „Д-р Петър
Берон", с. Шейново, ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Кънчево. Благодарение на
пълноценното партньорство с 6-те училища и фондация „Ромско сърце“ заложените в
проекта цели бяха реализирани. Повишен бе броят на интегрираните ученици от етническите
малцинствени групи на територията на община Казанлък чрез мотивирано включване още от
най-ранна възраст в образователния процес. В училищата – партньори по проекта бяха
изпълнени образователни дейности в ателие „Да учим днес за успешно утре“ и ателие
„Пъстра забава“, включващи над 303 ученици от 1-ви до 4-ти клас.
7.
Успешното завършване на първата академична година на Техническия колеж
към Техническия университет – София, беше мотивация за успешен прием на студентите.
Ръководителите на най-големите компании в сферата на машиностроенето в региона бяха
категорични, че учебното заведение е една от най-важните инвестиции в бъдещето на нашите
деца. Общината и бизнеса си стиснаха здраво ръцете за едно родолюбиво дело така, както е
било в миналото. Над 300 000 лв. за ремонт на сградата събра общността за бъдещето на

учебното заведение - кмет, местен бизнес и учени - академици. В посока на решението на
Правителството за „защитени професии и специалности“ общността на Казанлък заяви
своето категорично решение да развива грамотни кадри за традиционната за региона тежка
промишленост, която изпитва остър недостиг от работна ръка, с приема на втория випуск на
колежа.
8.
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 14 580 лв. за 9 ученици по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавните и общински училища през 2018 г., приета с ПМС №
17 /08.02.2018 година в областите наука, изкуства, спорт.
9.
По Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. и 2018 г. бяха изплатени
още седем едногодишни стипендии (на обща стойност 10 920 лв.) за периода от м.
октомври 2017 г. до м. септември 2018 г. на ученици, получили призови места на национални
и международни фестивали, конкурси, състезания и др., а от м. октомври 2018 за една година
са утвърдени още 7 стипендианта в областите изкуства и спорт (със стипендии на обща
стойност 10 920 лв.).
10.
Чрез утвърдения бюджет от 30 000 лв. на приоритет „Закрила на деца с
изявени дарби“ на Общинската програма за закрила на детето – 2018 г. бяха финансирани
участия на деца и ученици в различни състезания, фестивали, конкурси и др. на национално
и световно ниво на обща стойност 13 720 лв.
Предвид значимостта на успехите част от децата, които достигнаха световния връх в
областта на науката, бяха поощрени и със специална награда - екскурзия в побратимения
италиански град Кацаго Сан Мартино. Това бяха тримата възпитаници на ППМГ „Никола
Обрешков“, които се представиха отлично в Тайландската международна олимпиада по
математика (TIMO) през месец февруари 2018 г. в Банкок, Кралство Тайланд, като завоюваха
два сребърни и един бронзов медал - Александър Пламенов Проданов, Даниел Момчилов
Бояджиев и Стилиян Цветанов Иванов и техният ръководител Евгени Георгиев.
11.
Община Казанлък ежегодно предоставя средства на Центъра за подкрепа на
личностно развитие – Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък, чрез
които той да организира своята дейност и да развива талантите на децата и учениците в
община Казанлък. През изминалата учебна година над 900 деца и ученици са обучавани в 11
учебни форми, свързани с различни изкуства. Извън учебните и творчески занимания
възпитаниците на ОДК са участвали в 148 национални и международни конкурса и
състезания, на които са спечелили 428 индивидуални и групови награди: 363 са отличията на
национално ниво със 102 първи места, 94 – втори и 66 – трети. Децата са получили 24
специални награди и 77 допълнителни. 64 приза са спечелили възпитаници на ОДК „Свети
Иван Рилски“ пред международна публика, от които 33 са първи места, 10 - втори и 12 –
трети. Специалните международни награди са 6, а допълнителните – 2. Междувременно,
ОДК съвместно с Община Казанлък е бил домакин и организатор на 4 национални конкурса
и 12 публични инициативи за млади таланти.
12.
На 2 юли за поредна година отвори врати Почивна база „Паниците” край гр.
Калофер и предостави чудесни условия за почивка, игри, обучение и занимания на летуващи
деца и ученици от казанлъшките училища.

За една седмица беше осигурен престоят на деца от ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания, гр. Казанлък.
Беше осигурен безплатен обучителен и възстановителен лагер за една седмица в
почивна база „Паниците“ за ученици и техните треньори от Футболен клуб „Розова долина“.
Средствата бяха осигурени от Общинската програма за закрила на детето за 2018 година.
Традиционно цялата база бе предоставена за две поредни смени на Националната
школа по физика с ръководител Теодосий Теодосиев. Сред неповторимата природа 140 деца
от Казанлък и страната се обучаваха и същевременно почиваха и събираха сили за нови повисоки постижения на национално и международно ниво в областта на физиката.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Община Казанлък работи в посока повишаване качеството на предоставяните
услуги в сферата на здравеопазване, както и за създаване на по-добри условия за
отглеждане на децата в институциите.
1. И през тази година бяха увеличени с 20% основните месечни работни заплати 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.
2. През 2018 г. Община Казанлък за трета поредна година подпомогна лекариспециализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. Фондът от 15 000
лв. бе включен в бюджета на Общината за 2018 г., като неговата цел е да финансира
специализацията на лекари, които работят в болничното заведение. По 2 000 лв. от
максимално допустимата сума за един специализант (в размер на 3 000 лв.) получиха петима
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 стартира дейности по прилагане на мерки за енергийна
ефективност в Дневна детска ясла № 6 „Надежда“. Това става възможно чрез заделените в
бюджета на Общината средства в общ размер на 172 000 лв. от Инвестиционната програма за
2018 г. Предвидените дейности за подобряване на състоянието на сградата на детската ясла
са подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт и топлоизолация на
покрива.
3. Със съдействието на Община Казанлък и Регионална здравна инспекция – Стара
Загора, през м. август 2018 г. се реализира гостуване на Мобилния консултативен кабинет
за безплатно изследване и анонимни консултации за ХИВ/СПИН бе позициониран на
площад „Севтополис“. Гостуването на Националната лятна антиспин кампания в Казанлък за
всички гости и жители на града беше под мотото „Животът е безценен“. Здравната кампания
стартира на 15 август и продължи 1 месец - до 15 септември. Тя се провежда за десета поред
година от Министерството на здравеопазването по Програма „Превенция и контрол на

ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария.
4. За поредна година Община Казанлък подпомогна финансово нуждаещи се от
процедури “Ин витро“ семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни
проблеми. Бяха осигурени общо 15 000 лв. за 7 двойки. В помощ на забременяване по
методите на асистираната репродукция за желаещите свои граждани Община Казанлък
работи вече пета поред година. Единадесет са и родените бебета за това време.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика
като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, работи за разкриването на
нови такива, продължава да подобрява тяхната материална база и се грижи да
отговарят на стандартите и критериите за предоставянето им.
Социални услуги в община Казанлък реализират широк спектър дейности които
задоволяват потребностите на рисковите групи както от общината, така и на
потребители от цялата страна.
Запазва се положителната тенденция на добро сътрудничество между всички
заинтересовани страни в социалната сфера както и доброто партньорство с
неправителствените организации, като доставчици на социални услуги.
Ключов документ за развитието на социалните услуги е Стратегия за развитие на
социалните услуги в община Казанлък 2016-2020 г., съобразен с Националната
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, както и
с Национална стратегия за дългосрочна грижа.
1.
В края на 2017 г. Община Казанлък приключи дейности по проект
„Независим живот в община Казанлък“ с обща стойност 499 765,52 лева и с
продължителност 22 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга – до 20 месеца.
Осъществи 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 136 потребители на социалната услуга бяха лица с увреждания и
техните семейства, хора над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за
самообслужване. Предвид широката социална значимост и ефективност за потребителите от
началото на 2018 г. предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ продължи с
финансиране от Бюджета на Република България по ПМС № 332/22.12.2017 г., по силата на
което се сключи допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане, гр.
София, и Община Казанлък. Като конкретен бенефициент Община Казанлък получи от
националния бюджет средства за реализиране на социалната услуга „Личен асистент“ на
обща стойност 368 046 лева. До настоящия момент са сключени 127 договора с потребители.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ ще продължи до края на 2018
година.
2. Община Казанлък работи 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- 1
лице.




Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях - 2 лица.
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за
осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии
несвързани с трудова дейност – 88 лица.



Скитащи и бездомни лица и деца – 3 лица
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 месец септември 2018 г. услугата са ползвали
94 потребители.
3.
Община Казанлък е партньор на Агенция за социално подпомагане при
изпълнение на проект „И аз имам семейство” по ОПРЧР. Проектът се финансира по схема
BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” на стойност 14 990 038 лв. общо за цялата страна, от които
159 228 лв. - за община Казанлък, за период от една година. Към настоящия момент
професионалните приемни семейства на територията на община Казанлък са 16 на брой. В 10
от приемните семейства има настанени деца, за 6 от семействата предстои настаняване, а 2
семейства чакат решение на Комисията по приемна грижа. Към настоящия момент в
приемните семейства има настанени 12 деца. От началото на дейностите по Проекта до сега
има настанени общо 36 деца, от които 20 са осиновени, а 4 са реинтегрирани в биологичното
семейство.
4.
От 23.11.2016 г. до настоящия момент Община Казанлък работи съвместно с
областни координатори 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 2014 г. 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 31.12.2019 г. 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.
При изпълнението на дейностите ще 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.
5.
На 01.12.2017 г. Община Казанлък сключи Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP001-5.001-0037 „Развитие на
услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, в рамките на Приоритетна ос 5
„Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020г., финансирана от Европейския съюз. Договорът е на обща стойност в размер на 531
800,00 лв., от които 530 000,00 лв. – безвъзмездна финансова помощ.
В рамките на 18 месеца ще бъдат реконструирани и оборудвани 2 сгради в град
Казанлък: нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и
техните семейства (ДЦПДТМУТС), който ще бъде изграден в неизползваемия двуетажен
корпус от сградата на Дневна детска ясла № 6 „Надежда“ и ремонт на част от сградата на
съществуващия Център за обществена подкрепа, с оглед разширяването обхвата на
дейността му.
Новосъздаденият ДЦПДТМУТС ще обслужва общо 90 деца, в т.ч. 30 деца за дневна
грижа и 60 деца за консултативни услуги, а след ремонта на сградата Центърът за
обществена подкрепа ще разшири и разнообрази обхвата на дейността си.
6.
Община Казанлък реализира дейности и по Проект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност на сградата на здравна служба в с. Дунавци, община Казанлък“
на обща стойност 120 363,77 лв., като 85% от финансовите средства са предоставени от
Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и
останалите 15% от бюджета на Община Казанлък. Сградата, която ще претърпи интервенция,
е построена в средата на 80-те години и след прекратяването на лекарската практика там,
през последните осем години остава неизползваема. Предвидените за изпълнение мерки за
енергийна ефективност не само ще обновят постройката и ще я направят годна за използване
за социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, но ще
допринесат за намаляване на вредните емисии във въздуха, за подобряване на жизнената
среда на територията на с. Дунавци, за по-ефективна работа на екипа и потребителите на
услугата, за оптимизация на разходите за ползването на ремонтираното помещение.
От 14.10.2016 г. за десетгодишен период Община Казанлък има сключен договор със
СНЦ „Оптима“ за управление на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост”. Социалната услуга е разкрита на 01.08.2008 г. и от създаването ѝ до сега е
базирана в сграда, собственост на СНЦ „Оптима“, на територията на с. Овощник. Въпреки
поддръжката и частичните ремонти през годините, съществуващата материална база на
жилищната сграда е амортизирана и недостатъчно голяма за дейностите на социалната

услуга. Към настоящия момент в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в село
Овощник живеят осем потребители на възраст от 22 до 38 години.
След реализирането на мерките за енергийна ефективност използването на обновената
сграда ще даде възможност за разширяване обхвата на дейностите по предоставяне на
социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, разширяване на
материално-техническата база, близка до семейната среда, разнообразяване на пакета от
дейности, съобразени с индивидуалните потребности на всяко лице от целевата група,
създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна подкрепа и социална
интеграция на хората с умствена изостаналост, осигуряване на пълноценен и самостоятелен
начин на живот с възможност за лична изява и професионална подкрепа, по-висока
ефективност на управление на социалната услуга, по-ниска себестойност, ускорена
интеграция/реинтеграция на потребителите, както и повишаване на тяхното качество на
живот.
7.
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 – 4 лица
По Програма „Старт в кариерата” – 2 лица
Активиране на неактивни лица – 1 лице
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Обучение и
заетост на млади хора“ – 24 лица
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 2018 г. са
подпомогнати 22 лица с общо 8 600 лв.
8.
От бюджета на Община Казанлък ежегодно се финансират дейности по
Социален календар на стойност 3 500 лв. Финансират се общински конкурси, чествания и
други мероприятия за лица и деца в неравностойно положение. Подпомогна се и дейността
на клубовете на пенсионера в гр. Казанлък и населените места в общината със сумата от 30
690 лв., основно за издръжка, транспорт и ремонтни дейности. В същото време Община
Казанлък подпомага дейността на Съюза на хората с увреждания, Съюза на хора със
зрителни увреждания, Съюза на хора със слухови увреждания, Съюза на военно
пострадалите и БЧК. За тях от бюджета на Общината бяха заделени 4 200 лв.
9.
В съответствие с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
община Казанлък 2016-2020 г. 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, и др. Социалните услуги, които се предоставят в община
Казанлък са 18 на брой.

СПОРТ
Приоритетна задача в общинската политика е приобщаването на по-широк кръг от
населението към активен двигателен режим и здравословен начин на живот. Община
Казанлък има традиции при провеждането на масови спортни прояви, финансирани
със средства от общинския бюджет. Спортната дейност е насочена към
взаимодействието с обществеността и клубовете, към съвместната работа с хората и за
тях. Изпълнението на отговорността за здравословен и физически активен начин на
живот на жителите на Община Казанлък е изразено чрез Спортния календар на
общината и съдействието за провеждане на дейности и инициативи извън календара,
които отговарят на желанията и потребностите на населението. На територията на
община Казанлък развиват своята спортна дейност 38 спортни клуба, като голяма част
от тях се субсидират от общинския бюджет и ползват общински спортни бази.
Приоритет от политиката на Общината е подпомагане развитието на детскоюношеските школи с цел пълноценно физическо развитие на децата и учениците, както
и подпомагане на техните участия в регионални, национални и международни
състезания и спортни прояви.
1.
Висока оценка за работата на Община Казанлък в сферата и на спорта бе
изборът от ръководството на Българския футболен съюз на територията на град Казанлък да
се изгради нов тренировъчен миникомплекс по футбол. Идейният проект, за чийто
изграждане е предвиден районът до Младежкия дом, включва две игрища с малки врати,
шест стълба за осветление и предпазна ограда и съответната инфраструктура като
съблекалня, офис и паркинг. С решение на Общински съвет бе учредено безвъзмездно право
на строеж върху общински имот, частна общинска собственост, с обща площ 9 133 кв.м., в
полза на Българския футболен съюз за срок от 30 години. По преценка на БФС инвестицията
за Тренировъчния миникомплекс по футбол в Казанлък възлиза на 250 000 лв., а
изпълнението на проекта ще продължи между 6 и 8 месеца. Футболният съюз разполага с
финансиране от FIFA за изграждането на такава база в съответствие с най-новите изисквания
за провеждане на тренировъчен процес, което съвпада с един от основните приоритети на
ръководството на Общинската администрация, а именно развитие и модернизиране на
спортните бази и популяризирането, както на масовия спорт, така и за повишаване на
физическата култура сред младите хора в Казанлък.
2.
През 2018 Община Казанлък субсидира 27 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 180 000 лв. и са одобрени с Решение № 679/31.01.2018 г. на Общински съвет – Казанлък.
3.
Спортният календар за 2018 година на Община Казанлък е с обща стойност
от 32 549 лв.
4.
Както всяка година, така и през 2018 г. Община Казанлък награди 10-те найдобри спортисти, треньор и отбор за 2017 г. в гр. Казанлък.

5.
Със съдействието на Община Казанлък през 2018 г. се проведоха държавни и
международни първенства по лека атлетика, волейбол, футбол, спортни танци и др.
6.
През 2018 година Община Казанлък е разходвала общо 35 160 лв. за
поддръжка на спортните бази: електроенергия, вода, текущи ремонти, материали по
поддръжка на терени и зали, физическа охрана и др.
7.
За четвърта поредна година организаторите на EUROP.RAID избраха да
преминат през територията на град Казанлък. На 10-ти август 2018 г. участниците във
френската организация пристигнаха в Града на розите с 250 коли Peugeot 205. Казанлък
посрещна два пъти повече младежи от миналата година - близо 800 момичета и момчета на
възраст между 18 и 30 г. от Франция, Испания, Англия и Полша. Европейската обиколка тази
година премина през 20 страни за 23 дни и измина над 10 000 км. Със съдействието на
Община Казанлък за момичетата и момчетата беше организиран специален бивак на
поляната, северно от тенис кортовете над стадион ,,Севтополис“, а чуждестранните гости по
стара българска традиция бяха посрещнати официално с погача, сол и българско хоро.
В спортните клубове на територията на Община Казанлък от всички възрастови групи
общо и поотделно са обхванати 1567 души, както следва:
1. Автомобилен спортен клуб „Ефко Рейсинг Казанлък”- 18
2. Автомобилен спортен клуб „Казанлък Моторспорт”- 10
3. СНЦ „Аргус ММА“ – Казанлък- 25
4. Баскетболен клуб „Розова Долина” - 100
5. СНЦ „Волейболен клуб Казанлък” -100
6. Клуб по борба „Казанлък”- 5
7. Клуб по Художествена гимнастика „Розова долина” - 80
8.Колоездачен клуб „Лястовица”- 40
9.Лекоатлетически клуб „Цветанка Христова” - 10
10.Спортен клуб по атлетика „Пендарева” -70
11. Клуб на радиолюбителите „Теньо Биков”- 20
12. Клуб по спортни танци „Роза”- 90
13. Клуб по спортни танци „Киара Н”- 50
14. Клуб по екстремни спортове „Селт” -50
15. Алпийски туристически клуб „Казанлък” -25
16. Бридж клуб „Казанлък”- 25
17. Клуб по спортна стрелба „Севтополис“ -25
18.Спортен клуб по стрелба с лък „Раптор арчери”- 12
19.Спортен клуб по таекуондо „Кентавър”- 46
20.Спортен клуб таекуондо „Екстрийм”- 70
21.Тенис клуб „Розова Долина“- 30
22. Тенис клуб „Роза” - 40
23. Клуб по тенис на маса „Розова долина” - 20
24. Футболен клуб „Розова долина” - 220
25. Шах клуб „Казанлък 21” - 25

26. Спортен клуб „Моделизми – Казанлък”- 20
27.Клуб по спортно ориентиране при ТД „Орлово гнездо”- 40
28.Футболен клуб „Млада гвардия”, с.Розово- 36
29. Футболен клуб „Eлтемир”, гр.Крън- 20
30. Футболен клуб „Минерал”, с.Овощник- 30
31.Футболен клуб „Гранит“, с. Кънчево- 5
32.Футболен клуб „Бузово Кале”, с.Бузовград- 15
33.Футболен клуб „Бузлуджа-Енина”, с. Енина- 25
34. СНЦ „Спортен клуб за хора с увреждания – Даниела Тодорова”- 5
35. Айкибудо клуб Заншин- 15
36.Спортен клуб за здраве „Бели рози”- 40
37. Футболен клуб „Арена Запад“- 60
38. Карате клуб „Шори Доджо“- 50

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН)
Съставът на МКБППМН се състои от 12 членове, който е определен със Заповед на
кмета на община Казанлък и отговаря на изискванията съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от
ЗБППМН. Председател на МКБППМН е заместник-кмет на общината. В състава влизат още:
представители на Районна прокуратура – гр. Казанлък, Районно управление „Полиция” – гр.
Казанлък, Дирекция „Бюро по труда” - гр. Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” - гр.
Казанлък, Общинска администрация, психолози и др.
За периода на отчета бяха реализирани следните превантивни дейности:
1.
За да бъдат по-интересни и осмислени ваканционните дни на деца в
неравностойно положение и в риск от отпадане от образователната система, по инициатива
на МКБППМН бе организиран и реализиран летен лагер за деца. Директорите на учебните
заведения от населените места предложиха децата, които да вземат участие, като взеха
предвид индивидуалните им особености, семейната среда и резултатите им през учебната
година. МКБППМН осигури нощувки, храна и транспорт за 40 деца. Цел на инициативата бе
децата да сформират и придобият полезни качества и познания, по естествен и приятен
начин, чрез игри и творчество. Проведените занимания в направленията творческа
работилница, сръчни ръце, приказен свят и спортни и забавни игри целят създаване на
отговорно поведение, базирано на себеуважение и уважение към другите, сформиране на
качества за общуване, основано на доверие, искреност и доброта.
2. За втора поредна година във връзка с отбелязване Международния ден на
учениците (студентите), 17.11.2017 г., МКБППМН проведе информационна кампания в две
училища в гр. Казанлък с цел популяризирането на този ден. Събитието се реализира с
подкрепата на „Съюзът на учениците в България“, създаден в началото на 2013 г. като
национална представителна ученическа структура, която да гарантира участието на
учениците в процесите на вземане на решение. Информационната кампания се проведе в
двете училища в гр. Казанлък, като организатори и водещи бяха самите ученици.

3. През 2017 година по повод 1-ви декември - Световен ден за борба срещу
СПИН МКБППМН реализира две мероприятия:
Обществените възпитатели към МКБППМН – Община Казанлък и училищните власти
организираха и реализираха Антиспин кампания по повод 1-ви декември - Световен ден за
борба срещу СПИН. Обществените възпитатели организираха информационна кампания,
която се проведе пред учениците от VІІІ клас. С подрастващите се проведе беседа, свързана
със събитието. Бяха предоставени и разпространени здравно-образователни материали,
презервативи и червени лентички, осигурени от Местната комисия.
Организиран бе и спортен празник на 02.12.2017 г. за деца с малцинствен произход,
извършители на противообществени прояви. За участниците в празника бяха осигурени
спортни пособия и екипи. Участие взеха и родителите на някои от децата, които се включиха
в игрите или подкрепяха децата си. С цел организиране на събитието, активно участие взеха
обществените възпитатели, изявени лидери от общността и представители на Комисията.
Това, че спортният празник се проведе в почивен ден, допринесе за засиленото участие и
отбелязване на събитието. След приключване на празника представителите на МКБППМН,
родители и деца се събраха на пикник и в приятелска среда обсъдиха проблемите, касаещи
възпитанието на децата.
4.
През 2018 г. се организира мащабно мероприятие по повод 14 февруари – Ден
на влюбените и Деня на св. Трифон Зарезан. Целта на мероприятието чрез организираните
викторини участниците от шест училища на територията на общината, съвместно с
Младежки общински съвет (МОС), да се запознаят с традициите и обичаите на двата
празника. Представители от МОС организираха и проведоха викторината. Събитието
премина с голям интерес от страна на подрастващите.
5.
По повод Великденските празници се реализира инициатива „Творческа
работилница за великденски яйца“. За пъстро изписаните яйца в парк "Розариум" беше
обособен специален кът, в който малки и големи имаха възможността да им се насладят.
Огромните Великденски яйца бяха подарък от децата в детските градини на Казанлък към
жителите на града за предстоящите Светли дни.
6.
Във връзка с отбелязване Деня на българската просвета и култура и славянска
писменост, МКБППМН организира и проведе следните дейности:
- За втора поредна година се реализира конкурсът „Най-добрия клас – 2018 г.“, като в
него участие можеха да вземат всички училища в община Казанлък. Номинациите бяха
подготвени от училищните директори или класните ръководители на класове от съответното
училище, като съдържаха информация за общ успех на класа, отношения между учениците в
класа, екипни инициативи и награди от състезания и др. Целта на МКБППМН бе 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. Тази година бяха избрани двама победители от начален етап и
един от гимназиален курс. Награда за победителите – 3-ти ”а” клас при ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“, гр. Казанлък, децата от 2-ри клас при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън,
и учениците от 11-ти „а” клас при ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък - беше 3-дневна
почивка в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“.

- Проведе се и конкурсът „Млад книгоиздател – 2018 г.“, като в него участие можеха
да вземат всички ученици от училищата в община Казанлък. Цел на Комисията бе да се
провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция, стимулиране
на фантазията, творческата активност и интерес у учениците към книгата.
Сформирани бяха екипи от 11 учебни заведения, които собственоръчно изработиха книги без
ограничение за размера, използваните материали и изобразителни техники. Всички
изработени книги бяха от български автори. Оценяването беше извършено от жури,
състоящо се от специалисти в сферата на изкуството, културата и образованието.
Победители в конкурса бяха екипи от училищата ОУ „Мати Болгария“, ОУ „Чудомир“ и СУ
„Екзарх Антим I“, които получиха като награда по един ваучер на стойност 150 лева. В
конкурса участие взеха над 250 деца, като за всички бяха осигурени поощрителни награди.
- За първа година се реализира конкурсът „Учител на годината – 2018 г.“. Цел на
МКБППМН бе да отличи педагози, значително допринесли за образованието на местно,
национално и международно ниво, които развиват и утвърждават престижа на професията
„учител“. От общо 38 предложения за тази година в различните категории от всички
училища, детски градини и общински детски комплекс на територията на община Казанлък,
нарочна комисия, сформирана със Заповед на кмета, подбра и отличи най-достойните
носители на награди в конкурса. Учителите бяха оценявани в 3 направления: предучилищно,
основно и средно образование, като победители в категориите са:
Учители на 2018 г. са: Албена Бошнакова, ДГ № 9“Слънчице“, Събина Ангелова, СУ
„Екзарх Антим I“ и Светлана Ненкова, ППМГ „Никола Обрешков“.
В категория, „Млад и успешен кадър“ наградени бяха: Виктория Гитева, ДГ № 13 „Мечо
Пух“, Илко Илиев, ОУ “Мати Болгария“ и Георги Даскалов, ПГ „Иван Хаджиенов“.
За „Цялостен принос в сферата на образованието“ бяха наградени: Евгения Ангелова, ДГ
№18 “Пчелица“, Лилия Рачева, ОУ “Никола Вапцаров“ и Тошко Узунов, ПХГ „Св.св. Кирил
и Методий“.
7.
Във връзка с отбелязване на Деня на детето МКБППМН организира детски
мащабен празник в парк „Розариум“. Тържеството се реализира в следните направления:
- в творчески работилници децата имаха възможност да декорират самостоятелно
тениска, щампована с логото на общината, да рисуват с тебешири върху асфалт и да се
забавляват с разнообразните игри, водени от двама аниматори. Учениците от НУПИД „Акад.
Дечко Узунов“ рисуваха желаещите деца и придадоха колорит на празника. И тази година в
реализирането на празника се включиха служители на Дневен център за деца с увреждания,
които рисуваха заедно с децата със специални боички, правеха различни фигури от хартия и
др.
- съвместно с НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка, бе организирана реалити играта „Да
открием богатство“ на територията на общински парк „Розариум“. Тя се проведе съвместно с
родителите на децата. С помощта на специално изработена карта отборите трябваше да
открият скритото богатство, следвайки инструкции.
8.
МКБППМН активно работи за развиване на превантивната дейност в
общината. В изпълнение на своите функции по методическо ръководство на системата за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, МКБППМН е
разпространила информационни материали в общинските и държавните училища на

следните теми: „Наркотиците……“, „Трафик на хора“, „Предпазване от ХИВ и СПИН“,
„Здравна култура“, „Без тютюнев дим“, „Защо моето дете“, „Знаете ли,
че…..Тютюнопушене“, „Истината за алкохола“, „Отговорно родителство“ и др.
9.
МКБППМН изпълнява задълженията си, определени в ЗБППМН и образува и
разглежда възпитателни дела. Съставът по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН се събирал 7 пъти, като
са разгледани 68 възпитателни дела.
10.
Във връзка с откриване на учебната 2018/2019 г. МКБППМН реализира
следните инициативи:
- всеки клас от общинските и държавните училища получи интерактивен календар за
учебната 2018/2019 г. Календарът съдържа информация за дни със световно, международно и
местно значение. Всеки клас има възможност да отбележи празничния ден и да запише
важното за дейностите на класа. По този начин Местната комисия цели да поощри
колективните занимания и да спомогне за създаването на един задружен клас, сплотен чрез
разбирателство и толерантност;
- 27 общински и държавни учебни заведения (включително и за ОДК „Св. Иван
Рилски“) получиха интериорна стойка за знаме – дървена за 2 бр. знамена, знаме на Община
Казанлък и отличителния знак на Община Казанлък (герб за монтаж на стена).

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Ежегодно в бюджета на Община Казанлък се планират средства за подкрепа на
младежки инициативи, проекти и дейности, свързани с подобряване на
информираността на младите хора в общината. За 2018 година са осигурени 30 000 лв.
за изпълнение на „Младежки календар”.
В съответствие с утвърдена процедура той е одобрен от Младежки общински съвет
(МОС) – гр. Казанлък. Включените инициативи са предложени от младежи и младежки:
организации, НПО, неформални структури. След представяне на предложенията, МОС – гр.
Казанлък, заседава и чрез гласуване взима 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 им дава възможност да създадат умения и да придобият
компетентности за управление на процеси, изразяване на мнение, носене на отговорност и
формиране на обективно становище по обществено значими въпроси за младежта.
През 2018 година по предложение на МОС – гр. Казанлък, от бюджета на
Община Казанлък е подпомогнат финансово проекта за младежки обмен на организацията
СНЦ „МЦР – Взаимопомощ“ за изпълнение на проект „Еко фестивал – гр. Казанлък“.
Участваха в НПО блок, наречен „Есенция от европейски рози“, с други младежки
организации на празничното шествие – „Мъдростта на розата“ по време на Празника на
розата 2018 година. Тази инициатива е част от програмата на проекта „Дълбоки корени“, в
който Община Казанлък е асоцииран партньор. Тази година „Еко фестивала“ се проведе в гр.
Казанлък и отново събра над 1000 млади хора от различни краища на България и чужбина,
които с общи усилия направиха почистване на лесопарк „Тюлбето“ и организиране на

работни ателиета заедно с Дневните центрове за деца и възрастни хора с увреждания.
Стойността на проекта е 2 500 лв.
Подпомогнат бе и ежегодният футболен турнир „Дон Боско“. От предоставената
подкрепа от Община Казанлък бе осигурен наградният фонд за турнира. Да участват бяха
поканени младежите от всички гимназии в града, както и от отбора "Дон Боско". Тази година
се включиха учениците от Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, от
Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, от ПХГ "Св. св. Кирил
и Методий" и младежите от отбора на фондацията. За втори пореден път, откакто е учредена
купата "Дон Боско", победител стана отборът на ПГТТМ. Втори се класира отбора на
ПГЛПТ, трети остана отборът "Дон Боско". Гол майстор тази година бе ученикът от ПГЛПТ
Стефан Теодоров Перчемлиев, който вкара осем гола.
Младежки общински съвет - Казанлък помогна за коледното украсяване на един от
домовете за стари хора в гр. Казанлък. Младежите посетиха Дом за стари хора №3, където
закичиха с украса дома и споделиха коледното настроение с по-възрастните хора. Доброто
дело бе оценено от жителите на дома.
Младежки общински съвет – Казанлък, посети ДГ №13 "Мечо Пух". По време на
посещението си младежите се забавляваха с децата и заедно изработиха коледни картички, с
които децата се включиха в Коледен благотворителен базар в помощ на болно дете.
В началото на месец март бе организирана среща между Общински съвет – гр.
Казанлък, Младежки общински съвет – гр. Казанлък и ученици от ученическите съвети в
местните училища. Целта на срещата бе младите хора да се запознаят с представители на
местната власт, със задълженията, процедурите и отговорностите и да зададат въпросите си
лично.
На 24.03.2018г. в сградата на Младежки дом – гр. Казанлък, по повод „Часът на
Земята“ се прожектира безплатно филма „Неудобната истина“ на Ал Гор. Документалният
филм представи климатичните промени в последните години и възможни решения на
проблема. Ал Гор е влиятелен лектор по въпросите за катастрофалните климатични промени
и последиците от това за човечеството. Целта на инициативата е обществеността да се
запознае подробно с този огромен за планетата Земя проблем, и да се отправи
предизвикателство към тези, които оспорват смисъла от дебати на тези теми.
С помощта на СНЦ „Вихъръ - пространство за Култура и Изкуство” бе организирана
дискусия на тема Личностно развитие – митове и перспективи. Поканени бяха
ученическите съвети, както и всеки гражданин, който желае да присъства на подобно
мероприятие.
През месец юни бе проведена благотворителна кампания, организирана от младежите
от съвета, в която се събраха финансови средства за подобряване на здравословното
състояние на 14-годишно момче с аутистично разстройство и умерена умствена
изостаналост. В инициативата се включиха и деца от с. Габарево, които по своя инициатива
решиха да се включат в кампанията и да съберат средства за детето. Младежите изработиха
брошки с рози, които даваха в знак на благодарност на хората, изявили желание да помогнат.
В кампанията бе събрана сумата от 681.50 лв.

През месец юли, за втора поредна година бе организирано и проведено състезание по
ролери и ролкови кънки за деца и младежи, в което се включиха деца и младежи, с
нетърпение очакващи го. Всички бяха отличени и наградени с медали и грамоти.
За трета поредна година Младежки общински съвет продължи кампанията „Подари
мечта“ за подпомагане на зрелостници от община Казанлък в неравностойно положение,
които нямат възможност да си позволят тоалет за дългоочакваната вечер на своя бал.
Кампанията беше бързо популяризирана чрез интернет и официално известяване на
Директорите на училищата в общината.
През 2018 година бяха публикувани две покани за финансиране на младежки проекти
от „Фонд за финансиране на проекти за младежки дейности“ от Младежки календар. През
2017 година беше финансиран един проект от този фонд - проект „Зелена читалня“ на НЧ
„Отец Паисий-1931“ с. Горно Изворово, с предоставено финансиране от страна на Община
Казанлък в размер на 1808,40 лв., което е 80% от общата стойност на проекта - 2260,50 лв.
През 2018 година отново има одобрен проект, който е на НЧ „Освобождение – 1884“ с.
Шейново. Проектът е насочен към насърчаването на творческите умения и инициативи на
младите хора и утвърждаването на националните традиции. Предоставеното финансиране от
страна на Община Казанлък е 80% от общата стойност на проекта „Магията на чипровския
стан и съвременните младежи в община Казанлък“.
През 2018 година бе разработена програма „Младежки общински патрул“ със
собствен бюджет от 20 000 лв. Програмата е насочена към младежи от 15 до 29 години,
които живеят и/или учат на територията на община Казанлък. Младите момичета и момчета
участват в облагородяването, почистването и опазването на общинско имущество и зелените
площи на територията на град Казанлък.
Програмата стартира през месец юли и приключи в края на месец септември. В нея се
включиха 19 момичета и момчета, които под мотото „Усмихни се на природата, за да ти се
усмихне и тя“ прекараха летните месеци в наблюдение за спазване на обществения ред на
парк „Розариум“, лесопарк „Тюлбето“, междублоково пространство от бл. 19 до бл. 23 в ж.к.
„Изток” и междублоково пространство около бл. 30 в кв. „Васил Левски“. Освен
извършваната дейност наблюдение, младежите реновираха 3 детски площадки, които се
намират на ул. „Бузлуджа“, в междублоковото пространство между ДК „Арсенал“ и ул„Л.
Кабакчиев“ и в междублоковото пространство между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Граф
Игнатиев“. Заедно с реновирането, младежите почистиха детските площадки и периодично
почистваха зоните, на които извършваха наблюдение за спазване на обществения ред.
Изпълнението на дейностите, заложени в програмата, не са единствените изпълнени от
членовете на Младежки общински патрул. Те, заедно с Младежки общински съвет, се
включиха в Националното почистване на България на 15 септември 2018 г.
Програмата „Младежки общински патрул“ приключи успешно в края на месец
септември с изпълнение на заложените цели. Всички членове на програмата са
изключително въодушевени и с нетърпение очакват да се включат и догодина в
инициативата. Предвид тазгодишните резултати, за следващата година се очаква повишен

интерес за включване в програмата от страна на младежите, разбиране и подпомагане от
страна на гражданите.

ИНФРАСТРУКТУРА
За изминалите три години от началото на мандата в община Казанлък са
асфалтирани повече от 90 кв.км., от които 99 улици в града и 146 улици в населените
места на общината. Реконструирани са множество тротоари и междублокови
пространства, изградени са нови паркинги. Община Казанлък следва последователна
политика да асфалтира улици, на които вече са положени останалите комуникации.


В отдел „Устройство, планове, проектиране и кадастър“ са разгледани и приети
проекти, след което са издадени разрешения за строеж от главния архитект на
Община Казанлък за важни общински обекти:
- „Реконструкция, благоустрояване, озеленяване и осветление на площад „Иван
Георгиев“ в гр.Шипка“, който е изграден и тържествено открит;
- Разширение на водопроводната мрежа за минерална вода до хотел „Зорница“;
- Реконструкция на водопровод в ж.к.“Изток“ по ул.“Кремона“, ул.“Верия“, ул.“Кап.
Петко Войвода“ и др. преди цялостното изграждане на паркове и улици в квартала;
- Благоустрояване на междублокови пространства между бл.60, 51, 52, 53 и бл.46 в
ж.к.”Изток“ с алеи, озеленяване и поставяне на детски съоръжения;
- Проект за благоустрояване на Околоблоково пространство в кв.214 на ул.“Цар
Иван Шишман“ №36“, което се изгражда през 2018 г.;
- Проект за благоустрояване на Околоблоково пространство в кв.80 между
ул.“Тракия“, бул.“Никола Петков“ и ул.“Преображение“, което ще се изгражда през
следващата 2019 г.;
- Изработен е проект за подмяна на настилката с павета на ул.“Княз Мирски“, който е
съгласуван с „Национален институт за паметниците на културата“ - София и вече се
реализира препавирането;
Представен е проект за нова светофарна уредба на кръстовището между
бул.“Александър Батенберг“ и ул.“Чаталджа“, който ще регулира и облекчи трафика
на движението в пиковите часове към кв.“Изток“;
- Проект за нова канализационна мрежа за всички жилищни сгради по ул.“Цанко
Минков“ и пресечните улички към нея, който също ще се изпълнява през следващите
години;
- Проект за Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Д-р
Петър Берон“- с. Овощник, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - гр. Шипка, ЦГД №13
„Мечо Пух“, ЦДГ №16, „Роза“, ДЯ „В.Левски“, преустройство и енергийна
ефективност на ДЯ №6 „Надежда“, Преустройство и ремонт на „Център за
обществена подкрепа“ на ул. „Войнишка“, Подмяна на отоплителната инсталация,
горивна база и газификация на ДГ №17 “Славейче“, проект за изграждане на достъпна
среда в сградата на община Казанлък, който се осъществява.



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, с 87 бр. засегнати собственици и
за всички местности в с. Бузовград с 408 бр. имоти и с.Черганово –252 бр. имоти, като
със Заповед №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018г. са одобрени плановете на новообразуваните
имоти за тези землища.



Изработени са задания за възлагане на нови помощни планове и планове на
новообразуваните имоти за земеделски земи с разпоредба § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с.
Кънчево – 80 бр. имоти, с. Овощник – 468 бр. имоти и с. Средногорово – 126 бр.,
които също се финансират от Областна администрация – Стара Загора.



Една от дейностите на отдела е свързана с придобиването на собственост за имоти с
разпоредба §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ чрез доклади до Общински съвет – Казанлък, за
определяне на оценката на имотите, за които са издадени 69 бр. заповеди на граждани
и за предоставяне на поземлени имоти на собственици с разпоредба по чл.19 от
ЗСПЗЗ, които не се вписали в картите на възстановената собственост и са издадени
26бр. заповеди, с които е възстановена собствеността на собствениците в землищата
на община Казанлък.
Oбщина Казанлък създаде за своя сметка 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 2017 г.- септември 2018 г. са подадени заявления и извършени 2
615 бр. 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 в „Служба по геодезия, картография и кадастър“.





От отдела са подготвени 121 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 143 бр. заповеди за одобряване на подробните устройствени планове,
след като са разглеждани и приети от ОЕСУТ;



През изминалия период са проведени 24 заседания на Общински експертен съвет по
устройство на територията. На заседанията са разгледани 253 бр. инвестиционни
проекти и 159 бр. подробни устройствени планове, които са в процедура, приети и
одобрени;



За периода 2017 - 2018 г. са издадени 295 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, 46 бр. заповеди за промяна по време на



строителството и 66 бр. разрешения за поставяне;
Изчертаните скици за гр. Казанлък и всички населени места в общината са 1 440 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 – 3781 бр., с които се декларират
нови обстоятелства в собствеността на имотите, част от които са след саниране на
сградите;



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. – 242 бр.;
Обработени са 94 бр. подадени декларации за освобождаване на граждани от такса
смет, като част от които са освободени;




Издадени са копия - извадки от действащи ПУП и други копия от строителни книга.



Дадени разрешения (заповед) за изменения на ПУП – 121 бр., придружени със
становище на главния архитект;



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 експлоатационните дружества, за които са внесени в община
Казанлък 21 340 лв;



Изработени са служебно 4бр. разработки на подробни устройствени планове, с които
се оформят терени за изграждане на детски площадки за гр. Казанлък и другите
населените места и във връзка с включване на обекти в инвестиционната програма на
общински обекти за продажба.
.

АСФАЛТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА
Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна
мрежа през 2018 г. е на обща стойност 1 628 927,30 лв. с ДДС
 За град Казанлък – 701 632,48 лв
 За населените места – 249 204,61 лв.
 Трети етап с постановление на Министерски съвет - 400 000,00 лв.
 Четвърти етап с постановление на Министерски съвет - 450 000,00 лв.
 С ПМС за благоустрояване на центъра на гр. Шипка – 150 000 лв.

1
2
3

ГРАД КАЗАНЛЪК
Асфалтиране на ул. "Хемус" - 5500 кв.м. след ВиК
Асфалтиране на алеи ж.к. "Изток", бл.14, 1170 кв.м. след
ВиК
Паркинг източно от младежки дом на ул. "Евридика" 600 кв.м.

сума
186985,78
55999,56

кв.м.
5184,58
1602,00

52982,88

698,50
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Ремонт и реконструкция на тротоари в гр.Казанлък
Асфалтиране на улица с идентификационен
№35167.504.7102, южно от ул. "Козлодуй" - 975 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Лермонтов" - 800 кв.м.
Проектиране и асфалтиране на ул. "Княз Мирски"
Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа по утвърден
списък от Общински съвет - Казанлък
Частично изкърпване на улици в община Казанлък

96985,00
30996,54

2227,67
878,51

27999,60

805,00

149999,93

6506,21

99683,19

4009,09

Общо град Казанлък

701 632,48

21911,56

НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Асфалтиране на ул. "Искра" в с. Бузовград
Бордюри за улица в с. Г. Изворово
Асфалтиране /изкърпване/ на ул. "Иван Вазов" в с. Г.
Черковище
Асфалтиране на част от ул. Мургаш" в с. Дунавци
Асфалтиране на ул. "Пенка Димчева" по продължението
на "Вакуленко" с. Енина
Асфалтиране на части от ул. "Васил Зверински" в с.
Енина - 355 кв.м.
Възстановяване на подпорната стена на училището в с.
Енина
Асфалтиране на ул. "Плиска" в с. Копринка,
Асфалтиране на част от ул. "Октомври" в с. Овощник 820 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Черно море" в с. Розово - 466 кв.м.
Изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на
скоростта 2 бр. в с. Розово
Чакълиране на ул. "Стефан Караджа" в с. Средногорово 700 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Розова долина" и част от ул.
"Славянска" в с. Х. Димитрово
Бордюри на ул. "А. Кънчев" в с. Черганово
Асфалтиране на ул. "Омуртаг" и частично асфалтиране на
ул. "Ген. Симеонов" в с. Шейново
Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" III етап в с.
Ясеново - 400 кв.м.
Обновяване на център гр.Шипка - Център първи етап,
настилки от мини футболно игрище
Общо населени места

сума
29229,48
898,20
19140,00

кв.м.
664,40
30,00
933,52

9113,50
18817,70

300,00
626,80

8074,26

330,83

37690,68
22043,88

1638,69
868,10

14564,64
937,61

466,30
53,28

2703,96

757,50

22601,88
5572,92
35501,40

250,00
1289,46

11314,50

402,00

11000,00

290,80

249 204,61

8901,68
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Трети етап 400 000 лв. по ПМС от 2017 г.
Асфалтиране на ул. "Юнашка" в гр. Казанлък - 1600
кв.м.
Асфалтиране на ул. "Янтра" и ул. "Наум" в гр.
Казанлък - 1700 кв.м.
Асфалтиране на улица от Автоспирка на север и
улица от северен мост на изток към кв. „Средно
Изворово” в с. Долно Изворово-1250 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Комсомолска", ул.
"Освобождение" и ул. "Първи май" в с. Х.
Димитрово - 1400 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Октомври" и ул. "Свобода" в с.
Ръжена - 850 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Радецка" и ул. "Антон
Страшимиров" в с. Бузовград -1500кв.м.
Общо

сума

Кв.м.

Четвърти етап ПМС №165 от 7 август 2018 г.
Асфалтиране на ул. №1, ул. №4 и ул. №8 в с. Долно
Изворово.
Асфалтиране на ул. "Тодор Юлиев" /среден участък до
№31 и северен участък, гр. Крън
Асфалтиране на ул. "Плиска" и ул. "Първи май" в с.
Хаджи Димитрово
Асфалтиране на ул. "Узана в с. Ясеново.
Асфалтиране на ул. "Христо Ботев" на запад от ул.
"Дунав" в с. Копринка
Асфалтиране на алеи в гробищен парк в гр. Казанлък
Асфалтиране на алея на жилищен блок на бул. "23 ПШП"
№80 в гр. Казанлък
Общо ПМС 2018 г. - 450 000 ЛВ.

сума
36246,66

Кв.м.
1225,88

42434,28

1092,00

60000,01

2550,50

49999,62

1984,91

338 680,57

6853,29

Ремонт и реконструкция на тротоари в гр.Казанлък

сума

Кв.м.

ул. "Тракия" южен, прилежащ на детската градина и ясла
и северно от №5, 750 кв.м.
ул. "Тракия" северен, прилежащ на жил.блок, 660 кв.м.
Ул. "Ген. Радецки" източен от магазин "Кристи" до ул.
"Емануил Манолов", 130 кв.м.
Ул. "Безименна", прилежащ на болницата, 140 кв.м.
Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" източен от ул. "Отец
Паисий" до ул. "Васил Априлов", 80 кв.м.
Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" западен от паркинга до ул.
"Отец Паисий", 66 кв.м.

31187,95

717,67

25608,73
7710,23

573,94
141,25

6542,22

137,80
0,00

65434,64

1686,80

79308,78

2173,80

49730,62

1646,25

49009,34

1668,69

34194,30

907,45

61731,96
339 409,64

1632,10
9715,09

100000,00
50000,00

0,00

5.3.
5.4.
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7

Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" автоспирка срещу
гимназията, 90 кв.м.
Ул. "Св.св. Кирил и Методий" източен до рампата за
избата на музея, 36 кв.м.
Общо за 4 бр.
Кръстовище бул. "23 ПШП" и ул. "Пушкин", остров на
"Абаята", 100 кв.м.
Ул. "Хр. Ботев" западен от ул. "Цар Петър" До ул.
"Софроний Врачански", 285 кв.м.
ОБЩО

0,00
10510,80

279,92

3593,92

94,88

11831,15

282,21

96 985,00

2227,67

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2018 г.
В Инвестиционната програма на Община Казанлък, приета с бюджет за 2018 г., са
предвидени и изпълнени следните обекти:
обект
сума
Благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централна 121 733,00 лв.
градска част на гр. Шипка
Ремонт на сцената на кино "Лекс" , сградата на Община Казанлък, 13 494,72 лв.
вкл. и на осветлението
Подмяна на дограма за нуждите на ПК, кметство Овощник
3 200,00 лв.
Основен ремонт, подмяна на дограма, кметство Горно Изворово 1 970,00 лв.
Основен ремонт, подмяна на дограма, кметство Черганово
СМР за изпълнение на ЕЕ на сградата на ДГ "Мечо пух" в т.ч.
строителен и авторски надзор
Проектиране на мерки за ЕЕ ДГ №17 "Славейче"
Проектиране на отоплителна инсталация на ДГ "Мечо пух" №13
Прилагане на мерки за ЕЕ и вътрешен ремонт на сградата на ДЯ
№6, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за
деинституционализация на грижите за деца“
Проектиране и асфалтиране на ул. "Княз Мирски"
Проектиране на междублоково пространство в кв. 80 между ул.
"Тракия", бул. "Никола Петков" и ул. "Преображение"
Проектиране и изграждане на околоблоково пространство на ул.
"Цар Иван Шишман" №36
Комбинирано спортно съоръжение за парк в кметство Розово
Облагородяване на парк ЖК "Изток" до блок 46, 51, 52, 53 и 60
Изграждане и оформяне на алеи за детска площадка, кметство
Голямо Дряново
Комбиниран фитнес уред за централен парк, кметство Черганово
Изграждане на водопровод, кметство Долно Изворово

5 000,00 лв.
218 100 лв.
7 000 лв.
1 800 лв.
172 000 лв.

65 000,00 лв.
5 000,00 лв.
59 000,00 лв.
2 000,00 лв.
350 000,00 лв.
3 661,00 лв.
2 500,00 лв.
15 000,00 лв.

Проектиране на канализация по ул. „Цанко Минков“
(Симитлерския квартал) в гр. Казанлък
Основен ремонт на подлез жп. гара
Изграждане на пластики за парк "Розариум"
Рекултивация на депо за битови отпадъци, в т.ч. строителен и
авторски надзор
Изграждане на съблекалня на футболен спортен терен - гр. Крън
Изграждане на мини футболно игрище, гр. Шипка
Ремонт на параклис и ограда, гробищен парк кметство Копринка
Реконструкция фасадата на сградата на Общинска библиотека
Проектиране на горивна и отоплителна инсталация на НЧ Искра
Предстои изграждане на светофар на кръстовището на бул."Ал.
Батенберг" и ул."Чаталджа“:

13 800,00 лв.
40 000лв.
70 000 лв.
306 672 лв.
46 465,00 лв.
11 000,00 лв.
19 494,00 лв.
55 000,00 лв.
6 000,00 лв.
50 000,00 лв.

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 Община Казанлък предава смесените
битови отпадъци, образувани на територията на общината на инсталация за сепариране на
битови отпадъци. От дейността се отделят фракции от хартия и картон, пластмаси, стъкло и
метали, които се предават за рециклиране. Освен това се редуцира количеството на
отпадъците, които се депонират на Регионалното депо в с. Ракитница, а от там се намаляват
и отчисленията за тон депониран отпадък.
По-долу, представям обобщена информация за 2017г. и 2018 г. по отношение на
обработката на БО в Сепарираща инсталация:
През 2017 година,обработеното количество битов отпадък е 11 702.40 тона,от тях
рециклирани 571.82 тона,за оползотворяване 4 401.62 тона.
Депонирани - 6 644.52 тона /Претоварна/
Процент на оползотворяване и рециклиране – 42.50%
През 2018 година,обработеното количество битов отпадък е 11 193.20 тона ,от тях
рециклирани 585.52 тона,за оползотворяване 4 380.94 тона
Депонирани- 6311.18 тона /Претоварна/
Процент на оползотворяване и рециклиране - 44.37%
По отношение на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
предоставям следните данни:
2017 година
Постъпили отпадъци от опаковки- 700.460 тона
Рециклирани - 292.949 тона
Процент на рециклиране - 41.82%
2018 година, /първо полугодие/
Постъпили отпадъци от опаковки- 285.340 тона

Рециклирани - 107.327 тона
Процент на рециклиране - 37.61%
Община Казанлък финализира проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на
площадка за открито (аеробно) компостиране в редове на разделно събрани биоразградими
отпадъци („Компостираща площадка“) с количество от 2000 тона/годишно. През месец
декември 2017 г. е сключен договор с „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД за разделно събрани и
предварително шредирани от Община Казанлък биоразградими отпадъци. С помощта на
компостиращата площадка се намалява количеството на депонираните биоразградими
отпадъци. Предварителното третиране на „зелени“ отпадъци има за цел производството на
компостен материал.
Община Казанлък е заградила строителното депо, намиращо се в землището на с.
Шейново, местност „Голяма Варовита“, от месец март 2018 год. Поставила е автомобилна
везна (кантар) с цел контролиране и отчитане на постъпилото количество строителни
отпадъци. Монтирано е видео наблюдение. Издадени са 99 разрешителни за депониране на
строителни отпадъци.
За периода от 01.01 2017 г. до 31.12.2017 г. постъпленията от депониране на
строителни отпадъци са на стойност 29 083 лв.
През 2018 г. Община Казанлък е закупила 400 еднофамилни (пластмасови) кофи на
стойност 16 800 лв. Закупени са и 339 бр. контейнери тип бобър за 147 924 лв. Закупени са
10 бр. 6-кубикови контейнера, с които се извозват строителни отпадъци.
Във връзка с предоставеното на Община Казанлък за управление и ползване находище на
минерална вода „Овощник“ и съгласно Закона за водите са издадени седем разрешителни за
водовземане от минерални води. Община Казанлък извършва ежемесечен мониторинг на
измервателните уреди. Постъпленията от такса за водопренос и водоползване на минерални
води са на стойност 75 035,15 лв.
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, намиращи
се на територията на гр. Казанлък. През месец април е извършена подмяна на целият
употребяван пясък, намиращ се в пясъчниците на детските ясли и детските градини на
територията на общината. Поставеният нов пясък е с подходяща фракция и обеззаразен.
През 2018 г. са закупени 45 бр. покривала за пясъчниците на 8 детски градини и филиалите
към тях. Предстои закупуването на още 25 бр. покривала за останалите детски градини и
филиали към тях.
Извършено е залесяване на новоизграден парк, намиращ се при междублоковото
пространство в кв. ж.к. „Изток“ между бл. № 39 и № 47. Засети бяха 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 54 бр. 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. Постъпленията от събраните актове са на стойност 18 000 лв.
За поредна година Община Казанлък се включи в Националната кампания на БТВ „Да
изчистим България заедно“. В инициативата се включиха неправителствени организации,
общинска администрация, граждани и фирми. По време на кампанията бяха събрани 161.84
тона битови и строителни отпадъци.
През 2018 г. Община Казанлък стартира кампания за събиране на електроуреди,
излезли от употреба. Определени са 6 пункта на територията на гр. Казанлък, от които бяха
събрани 5 тона електроуреди, предоставени за рециклиране.
Община Казанлък има сключен договор за управление на горски територии, нейна
собственост, с фирма „ПЕНИТАЛЕС“ ООД за период 2014-2021 г. В изпълнение на
договора за стопанисване и ползване на дървесина от Общински горски фонд ежегодно се
извършват мероприятия по Възобновителни, отгледни и санитарни сечи. В изградения
разсадник за нуждите на залесяване на сертифицирани горски тополови насаждения се
произвеждат 7 000 бр. фиданки от клона I-214. Извършено е залесяване на общински горски
отдели в землищата на с. Горно Черковище, с. Енина, с. Ръжена, като са вложени 4 278 бр.
фиданки от клона I-214.
Постъпленията по договор са Договор са на стойност 54053,47 лв. Община Казанлък
снабдява за отоплителния период с предварителна заявка за дърва общинските структури
безвъзмездно.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В счетоводните книги на Община Казанлък към 30.09.2018 г. по отчетна стойност са
записани:
 Сгради публична общинска собственост – 179 бр.
 Урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост – 2 462 бр., като
заемат площ от 2 166, 452 дка
 Жилища, общинска собственост - апартаменти – 118 бр. и къщи – 77 бр.
 Микроязовири на територията на община Казанлък – 28 бр., от които 6 бр. за
бракуване и заемат 986, 655 дка
 Пасища и мери – 31 537, 77 дка
 Земеделска земя, частна общинска собственост – 2 755 бр., с площ 8 423 дка
 Ливади – 600 дка
 Общински горски фонд – 740,7 ха
 Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – Общината стопанисва и управлява земеделската земя,
останала след възстановяването на правата на собствениците – 6 080 бр., което
представлява 17 333 дка
І. НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Постоянна и основна задача в направление „Общинска собственост” бе издирване
и актуване на имоти – общинска собственост.

За периода от 01.11.2018 г. до 31.08.2018 г. са:
•
съставени 117 бр. актове за частна общинска собственост и 75 бр. за публична
общинска собственост. Същите са вписани в съда и са предадени в счетоводството за
включването им в активите на общината. За всички имоти са комплектовани и изпратени
преписки в Областна администрация Стара Загора;
•
издадени 85 бр. удостоверения за справки по актовете книги;
•
отписани са 75 бр. имоти поради разпоредителни сделки;
•
изготвени 115 бр. отговори по молби на граждани.
Общо приходите от разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост за
периода 01.11.2017 г. до 26.09.2018 г. възлизат на: 1 084 039,68 лв. без ДДС /за периода от
01.11.2016 г. до 30.09.2017 г. са били 1 831 127,00 лв./, разпределени, както следва:
•
по договорите за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба по реда
на чл. 36 от Закона за общинската собственост са в размер на 39 542,60 лв., без ДДС;
•
по договорите за придобиване право на собственост върху придаваема по
регулация общинска земя по реда на чл. 15 от ЗУТ и чл. 35, ал.4 т.2 от ЗОС – 14 370 лв., без
ДДС;
•
по договорите за учредяване право на строеж за построяване на гаражи чрез
публични търгове с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба № 15 на Общински
съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 56
286,00 лв., без ДДС;
•
по договорите за продажба на земя на собственици на законно построени върху
нея сгради по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС– 39 522,08 лв., без ДДС;
•
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 35 150,00 лв., постъпили от продажба на 1 брой апартамент на
бул.“Княз Ал.Батенберг“ № 113, гр.Казанлък, при постъпили за предходния период – 106
250,00 лв.
•
Приходите от проведени процедури по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол са в размер на 40 340,00 лв. без ДДС, при постъпили за
периода от 01.11.2016 г. до 30.09.2017 г. – 150 170,00 лв.;
•
Приходите от проведени публични търгове по реда на ЗОС и Наредба №15 на
Общински съвет – Казанлък, за отчетния период възлизат на 858 829,00 лв., като за
предходния период са били 824 666,00 лв.;
Общо приходите от продажби, чрез проведени търгове по реда на ЗПСК и ЗОС
възлизат на стойност: 955 455,00 лв. без ДДС, като за периода от 01.11.2016 г. до 30.09.2017
г. са били 974 836,00 лв.
2. Създадена е комисия по чл.8 от Наредба № 12 на Общински съвет – Казанлък за
настаняване под наем на лица с доказана жилищна нужда и продажба на общински жилища.
Комисията е провела 15 броя заседания и е разгледала 43 броя заявления с декларация към

тях на кандидати за настаняване в общински жилища. От тях на 12 заявителя са присъдени
група и подгрупа. Предоставените жилища за периода са 26 броя.
През отчетния период са осъществявани непрекъснати контакти с нередовни платци
за отстраняване на изоставането по събиране на наемните вноски. Събраните неплатени
наеми от минали години са в размер на 3801,34 лв., в това число 700,86 лв. лихва.
Община Казанлък разполага със 13 378,35 кв.м. жилищна площ и постъпленията от
наеми на месец са 8 830,41 лв.без ДДС.
Общинските жилища се разпределят основно на: апартаменти – 118 бр. при 119 бр. за
предходния период и къщи – 77 бр. при 82 бр. за предходния период. Същите са
разположени основно в ж.к. „Изток“, кв. „Васил Левски“, под ж.п.гара и около бул. „23-ти
Пехотен шипченски полк“ и бул. „Княз Александър Батенберг“.
Събраният наем за ползване на общински жилища за периода 01.11.2017 г. до
30.09.2018 г. е 88 953,70 лв. без ДДС. За периода от 01.11.2016 г. до 30.09.2017 г. е приходът
е бил 89 446,36лв., без ДДС.
За периода има взето решение на Общински съвет – Казанлък, за продажба на един
апартамент на неговия наемател, настанен по административен път и отговарящ 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 апартамента е 35 150,00 лв. без ДДС .
3.
В изпълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 Към 26.09.2018 г. от отдадени под наем 108 общински обекта /прекратени са 21
договора с наематели в ТПК „Бузлуджа“, гр.Казанлък, поради смяна на собствеността на
обекта/ са постъпили 270 924,00 лв. и 23 645,00 лв. постъпления от просрочени наеми. Към
30.09.2017 г. от 129 общински обекта отдадени под наем по реда на Наредба № 15 на
Общински съвет – Казанлък, са постъпили приходи в размер на 290 920 лв. и 29 210 лв.
платени наеми от предходни години.
 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 28 960,00 лв., а през предходния отчетен период - 32
055,00 лв.
4.

Микроязовири на територията на Община Казанлък:

 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 19135 лв. с ДДС. През 2018 г. са прекратени три договора и постъпленията
към 26.09.2018 г. са 9 089,00 лв.
 След проведена процедура за 6 микроязовира за предоставянето им на
концесия, към 30.09.2016 г. е имало сключени 4 бр. договори, като приходите от тях възлизат
на 5 544 лв. с ДДС. През 2017 г. и 2018 г. договорите са 5 бр. и приходите възлизат на 6 276
лв. на година.



През 2018 г. са отдадени още три микроязовира в: с. Ясеново, гр. Шипка и
гр.Казанлък, от които постъпленията от наеми възлизат на 2 232,00 лв.

5. Предоставяне на имоти след решение на Общински съвет – Казанлък, е сключен
договор за безвъзмездно управление на „Чирпанлиева къща“ в гр. Шипка от НЧ „Светлина“,
гр. Шипка.






С Решение № 742/29.03.2018г. на Общински съвет – Казанлък, е учредено в
полза на Министерство на здравеопазването на република България безвъзмездно
право на строеж върху част от имот – частна общинска собственост: поземлен имот с
идентификатор 35167.505.200, гр. Казанлък за построяване на две едноетажни
сгради, всяка със застроена площ от 500 кв.м. с предназначение „Център за
специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи“, както и правото за изграждане на свързаната със
строителството на обекта инфраструктура.
С Решение № 797/28.06.2018г. на Общински съвет – Казанлък, е учредено в
полза на Български футболен съюз безвъзмездно право на строеж върху част от имот
– частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 35167.503.909, гр.
Казанлък, за изграждане на Тренировъчен миникомплекс по футбол включващ: две
игрища за футбол с малки врати, шест стълба за осветление и предпазна ограда
върху обща застроена площ от 2 604, 55 кв.м., както и преместваеми обекти:
Съблекалня с площ 18,00 кв.м. и съблекалня с офис с площ 18,00 кв.м., паркинг за 11
броя коли и свързаната със строителството на обекта инфраструктура.
В изпълнение на Решение № 814/26.07.2018г. на Общински съвет – Казанлък,
се предостави за срок от пет години за безвъзмездно управление апартамент на
ул.“Ген. Скобелев“ № 21, гр. Казанлък, на Техническия колеж – Казанлък, който им
е нужен за осигуряване на необходимите битови условия на водещи професори и
доценти от Технически университет – София.



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 тайно наддаване за отдаване под
наем на 23 обекта и съответно са сключени договори за наем.
За периода от 01.11.2017 г. до 31.08.2018 г. общата сума от отдадените под наем
общински терени и павилиони възлиза на 159 239,00 лв., а за предходния период
постъпленията са били 163 507,06лв.
6. По Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък, за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
за периода от 01.11.2017 г. до 31.08.2018 г. са издадени разрешителни и е събрана такса,
както следва:


262 бр. разрешителни за ползване на открита площ, след утвърдени схеми от гл.
архитект, с които се регламентира максималната квадратурата, която може да се
ползва и са събрани такси на обща стойност 191 571,71 лв. като за предходния
период са постъпили 179 912,82 лв.



20 бр. разрешителни за ползване на общинските пазари и са събрани такси на обща
стойност 7 935,00 лв.
От ползването на общински терени за организирането на празници, събори и
панаири са събрани такси на обща стойност 32 719,00 лв. , като за предходния
период са били 25 229,00 лв.
За периода е извършена категоризация на 24 туристически обекта и е събрана такса
в размер на: 11 923,00 лв. През предходния период е извършена категоризация на
38 туристически обекта и постъпленията са били в размер на 17 813,83лв.
5. От извършени 1 899 заверки на разрешителни за извършване на търговска
дейност на територията на община Казанлък са постъпили приходи в размер на 2
066,00 лв. През предходния период е извършена заверка на 1 775 разрешителни за
извършване на търговска дейност на територията на община Казанлък и са
постъпили 3 550,00 лв.
От издадените 9 бр. разрешителни за търговия с дървен материал и дърва за огрев
постъпленията възлизат на 432,00 лв.










От издадени 24 бр. разрешения за удължено работно време постъпленията са на
обща стойност 2 500,00 лв.
Общо събраните такси за периода са в размер на 249 146,71 лв.

7. 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. За периода 01.11.2017 г. до 31.08.2018 г. събраната такса е в размер на 26
800,00 лв. Към 30.09.2017 г. - 22 480,00 лв.
 Съставени са 70 бр. Наказателни постановления в резултат от направените проверки
по Закон за защита на потребителите и по Закон за туризма, като за 65 бр. са внесени
наложените санкции.
За периода - 01.11.2017г до 30.08.2018г. от глоби и санкции са постъпили 18 450,00
лв., за предходния период - 10 400лв.
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.
II. ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1. 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. С Решение № 777/28.05.2018г. Общински
съвет – Казанлък, е направена промяна в предмета на дейност на „Балканинвест“ ЕООД,
като е допълнено и обществен превоз на пътници на територията на Р България,
поддръжка и експлоатация на водопроводи за пренос на минерална вода, в това число и
съоръженията към тях.
Към 31.12.2017г. „Балканинвест“ ЕООД приключва отчетния период – на печалба в
размер на 1947,72 лв., при отчетена загуба в размер на 3 815лв., през 2016г..
 “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 2017г. с11 хил.лв. счетоводна загуба, при
6 135,51 лв. през 2016 г.

 „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. С Решение № 815/26.07.2018г. Общински съвет –
Казанлък, прекратява без ликвидация „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ ЕООД
чрез вливане в „Балканинвест“ ЕООД.
Към 31.12.2017г. „Хигиенни и битови услуги - Казанлък“ ЕООД приключва отчетния
период на печалба в размер 226 лв., при 15 055 лв. печалба през 2016г.
 „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 2017г. със счетоводна загуба в размер на
19 691,79 лв., при счетоводна загуба през 2016г. в размер на 22 226,65 лв.



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 2017г. дружеството приключва с 283 хил.лв. счетоводна загуба при 215
хил.лв. през 2016г.
2. Общината участва с акции в 2 търговски дружества:
 „Казанлък” АД, гр. Казанлък – с 4,974%;
 МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр.Ст. Загора – с 2,81%;
С Решение № 368/23.02.2017г. Общински съвет – Казанлък, е дал съгласие за
прекратяване на членството на Община Казанлък като съдружник в „Стоки за бита” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.“Лукашов“ № 10, ет.5.

ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
Община Казанлък е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. В състава й
се включват 52 второстепенни разпоредители.
Успешно се изпълняват основните функции по законосъобразно, целесъобразно и
прозрачно изразходване на ограничения бюджетен ресурс за подобряване качеството на
предоставяните публични услуги в интерес на местната общност.
Финансовите отчети на Община Казанлък се съставят в съответствие с всички
изисквания на: Българското законодателство, Закона за счетоводството, Счетоводната
политика на Общината, Закон за Публичните финанси, Закон за държавния бюджет и други.
Бюджета на Община Казанлък е съобразен със стратегическите цели, приоритети,
мерки и план за развитие на общината. Основна цел е запазване и подобряване на
финансовата стабилност на Общината.
С над 4.5 млн. лв. повече от септември 2016г. и над 1,3 млн. лв. повече спрямо
септември 2017 г.. е отчетеният Бюджет на община Казанлък за същия период за 2018 г.
Отчетът за касово изпълнение към 30.09.2018 г. възлиза на 33 924 966 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, и от там
увеличение на собствените приходи.
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.

Изпълнение по отделни видове:
Общински приходи
Патентен данък и данък в/у таксиметров
превоз на пътници

Отчет
30.09.2016 г.

Отчет
30.09.2017 г.

Отчет
30.09.2018 г.

90 058

143 750

98 050

Данък върху недвижимите имоти

1 285 119

1 326 922

1 292 199

Данък върху превозните средства

1 849 647

1 855 637

1 960 186

Данък на придобиване на имущество по
дарение и възм. начин

562 815

647 577

568 952

24 999

23 012

24 098

965

1 391

1 046

Приходи от собственост - наем на земя,
наеми на имущество, услуги

1 256 001

1 621 188

1 830 227

Общински такси (§27-00)

3 455 854

3 843 825

3 881 765

Глоби, санкции, наказателни лихви (§28-00)

281 250

341 114

321 573

Други приходи §36-00

136 964

52 473

77 659

2 101 591

1 206 615

960 402

19 773

23 759

32 807

-161 389

-418 338

-391 222

290 530

117 296

316 162

11 194 177

10 786 221

10 973 904

Туристически данък
Други данъци

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА
Приходи от концесии
Внесен ДДС и др. данъци върху
продажбите
Помощи и дарения от страната и чужбина

Основен дял в общински приходи заемат данъците върху недвижими имоти и
превозни средства, общинските такси и приходите от собственост.
За отчетеното деветмесечие събираемостта на общинските такси е с близо 426 хил. лв.
повече от същите към септември 2016 година и с близо 38 хил. лв. повече към септември
2017 година. Най-голяма част от общински такси заема такса „битови отпадъци”. Към
30.09.2018 г. е в размер на 2 417 352 лева. За сравнение за същия период през 2017г. е
2 472 271 лв. и за 2016г. – 2 111 648 лв.
С над един милион по-малко са отчетните приходи от продажби спрямо септември
2016 г. и с близо 250 хил. по-малко спрямо септември 2017г.
Значителен ръст се отчита при постъпленията от приходи от собственост – наеми за
земя, имущество, приходи от продажба на услуги. Към септември 2018 година са с 45%
повече от същите към септември 2016 година и с 14% повече към септември 2017 година.
Със закона за държавния бюджет на РБ се определят бюджетните взаимоотношения
между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък. Тук се включват: субсидия за
държавни дейности, изравнителна субсидия за местни дейности, целеви трансфери за
капиталови разходи и зимно поддържане, целеви трансфери за компенсации и субсидии за
транспорт, други целеви трансфери.
Първоначални план на бюджетните взаимоотношения се изменя с допълните
решения и постановления за Министерски съвет. Уточненият план към септември 2018
година е 35 069 860 лева или с над 8 млн. повече спрямо отчета за 2016 година и над 2,1 млн.
спрямо отчета за 2017 година.

Бюджетни взаимоотношения между Община Казанлък и
Централния бюджет
32932229,0
40000000,0

35069860,0

27008961,0

35000000,0
30000000,0
25000000,0
20000000,0
15000000,0
10000000,0
5000000,0
,0

отчет 2016

отчет 2017

Уточнен план 2018

Разходи по бюджета на Община Казанлък
Разходите са съобразени с годишните цели и приоритети, възможните ресурси и
източници на финансиране. В тях се включват средства за заплати, средства за допълнителни
възнаграждения, работно облекло, СБКО и други социални разходи, обезщетения и дължими
осигуровки от работодателя държавни и местни дейности.

С над 4.5 млн. лв. повече от септември 2016г. и над 1,3 млн. лв. повече спрямо
септември 2017 г. са отчетените разходи по Бюджета към 30.09.2018 г. Увеличението на
разходите е основно в увеличение на стандартите за делегирана държавна дейност и най-вече
във функция „Образование“.
Разходите по бюджета на Община Казанлък в т.ч. и нейните 52-ма второстепенни
разпоредители с бюджет към 30.09.2018 г. възлизат на 33 924 966 лева.
Към 30.09.2018 година 21 070 703 лева са разходите в делегираната държавна
дейност или 62% отчетените. Тук се включват заплати и издръжка на всички общински
училища, заплати в детски градини и детски ясли, заплати и издръжка на предоставяните
социални услуги, здравни кабинети, читалища и част от бюджета на ИМ „Искра“. Отчетните
разходи местна дейност са в размер на 12 000 579 или 35% от общия отчет на разходите. Тук

се включват разходите за заплати и издръжка на Общинска администрация и нейните
структурни звена, културните институти, ОП „Кухня-майка“, в т.ч. Детска млечна кухня, ОП
КДиПИС, Домашен социален патронаж, издръжка на клубове на пенсионера, детски градини
и детски ясли, субсидии към спортни клубове и други организации с нестопанска цел,
разходи по културен, международен, туристически, спортен, младежки календар и други.
Близо 2,5 млн. от отчетените разходи местна дейност са капиталови, с които се извършват
мащабни ремонти, реконструкции на улици в града и населените места, облагородяване на
паркове, детски площадки и междублокови пространства. Отчетни разходи за
дофинансиране на държавна дейност с местни приходи са 853 684 лв. или 3% от общите. Тук
се включват разходи на ОДК „Св. Иван Рилски“, ИМ „Искра“ , Внедряване мерки за ЕЕ на
СУ „Екзарх Антим I”.
Заеми по бюджета на Община Казанлък:
Община Казанлък погасява заемите си по утвърден погасителен план, без просрочени
погасително вноски.
Съгласно утвърден погасителен план погасява общински заем с Фонд „ЕЕВИ“ с цел
финансиране на общински проект „Внедряване мерки за енергийно-ефективна
реконструкция на МБАЛ „Христо Стамболски“ в общ размер 400 000 лева, с краен срок
април 2019 г. и остатък по дълга - 57 247 лева.
В края на 2018 година ще бъде приключен дългосрочен кредит с „Фонд ФЛАГ“ с цел
изпълнение на проект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2:
Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък“, в общ размер 1 340 326 лева и
остатъчен към 30.09.2018 г. – 83 701 лева.
До края на 2020 година Община Казанлък ще продължава да изплаща по 800 хил. лв.
годишно за загубеното с "Тракия трейд" за нищожност на договор от 2007 година „на
бившата Инфекциозна болница или накратко „дупката“. „Дупката“, която коства на Община
Казанлък 4 млн. лева кредит, отпуснат от „Общинска банка“ АД през 2014 година и остатък
към 30.09.2018 г. – 1 733 333 лева.
Община Казанлък без просрочия погасява кредитите с „Фонд ФЛАГ“ за мостово
финансиране на проекти.
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.

МЕСТНИ ПРИХОДИ
Дирекция „Местни приходи“ осъществява цялостното администриране на местните
данъци и такса за битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ чрез функциите
по установяване и събиране на местните данъци, ТБО и глоби, като осигурява приходната
част на общинския бюджет

Важна стъпка през последните години е и добрата информираност на гражданите,
чрез откритата страница на сайта на община http://www.kazanlak.bg. Електроните услуги на
Дирекция „Местни приходи“ дават дистанционен достъп на всички данъчно задължени лица
да 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 ползването им трябва да заявите
персонален идентификационен код (ПИН) от Дирекция „Местни приходи“. Процедурата
отнема няколко минути. Сключените договори с „Изипей” за плащане на задълженията от
всяка точка на страната, както и от Гърция, Турция, Кипър и Испания и договора с „Ипей”,
които пък дадоха възможност по интернет да бъдат плащани дължимите данъци.

Приети декларации и издадени удостоверения
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Действия по събиране на просрочени задължения
Събираемостта за първото деветмесечие по АУЗД е 48 387,72лв., а постъпленията от
глоби, санкции и административни нарушения са 259 хил.лв. или 69.07% от заложената сума
в плана за 2018 г.
Част от стратегическите цели и приоритети залегнали в управленската програма са
насочени към подобряване качеството на контролната дейност при събирането на местните
данъци и такси. Към края на септември в хазната на Община Казанлък са влезли 6 778 485,00
лв. от планираните 8 400 000,00 лв. или 80,70%.
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Най-висок процент на събираемост има при данъка върху превозните средства. При
план 2 млн. и 100 хил. лв. вече са реализирани 1 млн. 969 хил. лв. или 93.76 % .
При данък недвижими имоти са събрани 1 млн. 306 хил. лв. или 76,83 % от сумата,
заложена в плана за 2018г. Постъпленията от патентния данък и данъка върху таксиметров
превоз на пътници са 61.66%. Справката на Дирекция „Местни приходи“ сочи, че към края
на месец септември са внесени близо 2 млн. и 500 хил. лв. или 69.91% от планираните суми
за такса битови отпадъци.
Реализираната събираемост от данък придобиване е 605 хил. лв. или 81,28% от
планирана сума за 2018.

Добрите резултати се дължат на по –добрата работа на дирекция „Местни приходи“ и
събирането на просрочените задължения. За тази цел бе изградено цяло звено, чиито
приоритет е събираемостта от просрочените публични вземания.
Най-висок процент на събираемост има при данъка върху превозните средства. При
план 2 млн. и 100 хил. лв. вече са реализирани 1 млн. 969 хил. лв. или 93.76 % .
При данък недвижими имоти са събрани 1 млн. 306 хил. лв. или 76,83 % от сумата
заложена в плана за 2018 г. Постъпленията от патентния данък и данъка върху таксиметров
превоз на пътници са 61.66%.
Основното изоставане при изпълнението е събираемостта от такса битови отпадъци.
Справката на дирекция „Местни приходи“ сочи, че към края на месец септември са внесени
близо 2 млн. и 500 хил. лв. или 69.91% от планираните суми за такса битови отпадъци.
Реализираната събираемост от данък придобиване е 605 хил. лв. или 81,28% от
планирана сума за 2018.
Постъпленията от данъка върху патентния данък ще намаляват, поради промяна в
правно организационната дейност на търговците (преминаване на регистрация по ЗДДС).
Служителите от „Местни данъци и такси” извършват дейности по администрирането на
местните данъци и такси, като приемат и обработват данъчни декларации по ЗМДТ, изготвят
и издават удостоверения за данъчна оценка и други, събират и отчитат приходите по ЗМДТ.

ПРАЗНИЦИ И КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
В тази област се налагат политики и цели, свързани с устойчивото развитие на
културата, с осигуряване на широк достъп до културния продукт в общината, с
надграждане на вече постигнатото. Реализираните традиционни за Казанлък събития и
новите инициативи добавиха стойност и разнообразие в културния календар на
общината, а именно:
Исторически чествания и годишнини с национално и местно значение








Отбелязване на 140 години от Освобождението на Казанлък от османско владичество
– 8 януари 2018 г. За първи път хиляди жители и гости на града станаха свидетели на
историческата възстановка „От война към мир: 140 години от Освобождението на
Казанлък“ с участието на представители на НД „Традиция“ от цялата страна и ОТ „Л.
Кабакчиев“. Кулминация на деня бе тържествената заря – проверка;
145 години от гибелта на Васил Левски – 19 февруари 2018 г;
140 години от Освобождението на България и национален празник на Република
България – 3 март 2018 година. Домакинството на Община Казанлък на
традиционните чествания на връх Шипка бе уважено от Президента на република
България и Негово светейшество Неофит, патриарх български. Чест бе и присъствието
на главата на руската православна църква, патриархът на Москва и цяла Русия Кирил.
Съпътстващо събитие бе проведеният конкурс-рецитал „С обич към България“,
събрал стотици участници от цялата страна;
Ден на българската просвета и култура и славянската писменост – 24 май;
Ден на детето – 1 юни;







Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – 2 юни;
150 години от подвига на Хаджи Димитър и неговата чета – 14 юли 2018 г. Честването
бе проведено под патронажа на министъра на отбраната – г-н Красимир Каракачанов.
Бе проведена и мащабна възстановка на битката на връх Бузлуджа „150 години подвиг
и памет“. За пръв път се проведе и национален събор - надпяване „Балканът пее
хайдушка песен“, събрал десетки певчески състави от цялата страна. Акцент бе е и
валидирането на пощенска карта, посветена на Хаджи Димитър и делото му;
Ден на Съединението – 6 септември;
Ден на Независимостта на България – 22 септември.

Културни прояви с местно значение













„Есенен салон 2017“ - изложба на казанлъшки художници – 30 октомври 2018 г.;
Музикални хорови празници „Петко Стайнов“ – 1-3 декември 2017 г. Празниците се
организират съвместно с фондация „Петко Груев Стайнов“ и за пръв път се проведоха
с международно участие на хоров колектив от Гърция, община Дидимотико. Богатата
музикална програма срещна музиканти и изпълнители от различни възрасти и места с
публиката на град Казанлък.;
Празничен концерт в новогодишната нощ – 31 декември 2017 г.;
Ежегодна изложба на жените-творци „Женското начало“ – 8 март 2018 г.;
Чудомирови празници – 25 март – 1 април 2018 г., организирани съвместно с
фондация „Чудомир“ и посветени на именития писател и художник Димитър
Чорбаджийски – Чудомир. Те включваха традиционните театрални постановки,
множество концерти, изложби, конкурси, литературни и краеведски четения. Част от
Чудомирови празници бе и националния конкурс за любовна лирика „Магията
Любов“;
Национален песенен фестивал на туристическата песен „Прекрасна си, мила родино“
– 21 април 2018г. Проведен за двадесети пореден път и събрал над 17 елитни хорови
състави към Сдружението на туристическите хорове в България;
ФЕСТИВАЛ НА РОЗАТА през 2018 година се проведе за 115-ти път и традиционно
фокусира вниманието на стотици хиляди жители и гости на Община Казанлък от цял
свят. Акцент в неговото провеждане бе изборът на 50-ата поред Царица Роза на
Казанлък и отпечатания по този повод албум „50 години Царица Роза“, емоционален
разказ в документи и снимки, събрал историята на избора на Царица Роза от самото
му начало. Съпътстващо събитие на юбилейния избор бе и авангардната инсталация
„Модни обекти в цветовете на розата“ на дизайнера и преподавател в Художествена
академия, доц. д-р Мариела Гемишева, която бе реализирана в Музея на розата.
Съчетанието на съвременна мода с музейна експозиция бе иновативна провокация
към посетителите в музея;
100 ГОДИНИ ЛЮТИЕРСТВО В КАЗАНЛЪК. Отбелязването на 100-годишнината на
лютиерското изкуство в Казанлък бе мащабно събитие, организирано съвместно със
Съюза на лютиерите в България по време на Фестивала на розата. Казанлък е един от
малкото градове, за които това изкуство е традиция и по този повод точно тук се
проведе, за пръв път извън Италия, IX Международен конкурс за съвременно
лютиерство „Anlai“ за цигулка, виола, виолончело и китара. Той фокусира
вниманието на световната лютиерска и музикална общественост и в него взеха



участие инструменти, изпратени от три континента. Бе демонстрирана изключително
ценна 300 – годишна цигулка.
В богатата програма на фестивала се вписаха още десетки характерни за празника на
казанлъчани събития, розобери, концерти, конкурси, изложби, Международен
фолклорен фестивал, национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“,
международен конкурс за съвременна малка графика „Мини принт“, фотопленер „В
долината на розите“, търговски изложения, открити сцени, музикално детско шоу
„Караоке с Маргаритка“ и много др.
ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ – 31 август – 2 септември
2018 г. Традиционната награда „Професор Александър Фол“ тази година бе връчена
на неговата съпруга и бележит учен в областта на тракологията проф. Валерия Фол.
По повод 85 години от рождението на Александър Фол в Казанлък бе представена и
юбилейната изложба „Пътешественик във времето“, посветена на големия български
изследовател.
Интерес предизвика и изложбата от накити и монети от 13-14 век, задържани при
акция на полицията и изложени в залите на ИМ „Искра“.
В рамките на програмата на Празниците се откроиха още изложението на български
вина с конкурсен характер „Виното на траките“, както и предизвикателството
„Тракийски сървайвър“ – състезание-игра за възрастни, провело се с изключителен
успех.

Прояви, свързани с християнската култура







Запалване светлините на коледната елха – 8 декември 2017 г.
„Добре ли дошли, коледари“ – фестивал на коледарски състави - 24 декември 2017 г.
Хвърляне и спасяване на богоявленския кръст – 6 януари 2018 г.;
Сирни Заговезни (Поклади) – 15 февруари 2018 г.
Цветница и великденски празници – април 2018 г.;
Еньовден. Празник на билките – 24 юни 2018 г.

Други прояви в сферата на културата








Поетични срещи „Очи в очи с поезията“ – цикъл от събития, провеждащи се
периодично през годината за представяне на стихосбирките на автори от цялата
страна и среща на казанлъшката публика с поетичното им творчество;
Краеведски четения – проведени непосредствено преди 1 ноември 2017 г. и
организирани от Община Казанлък, ОБ „Искра“, ИМ „Искра“ и Краеведско
дружество „Иван Енчев – Видьо“, гр. Казанлък;
„На баница с именити казанлъчани и приятели на Казанлък“ – периодични събития,
представящи известни казанлъчани от различни сфери на културата, изкуството,
образованието, бизнеса., които се превръщат в топли срещи с известни актьори и
изпълнители;
Издаване на списание „Кула“. Особено удовлетворение за Община Казанлък е
периодичното издаване на списание „Кула“ – форум и поле за изява на местните
поети, писатели, художници, критици. Възстановеното и финансирано от Културния
календар на общината списание е доказало се във времето, популярно сред местните
творци и търсено от литературната общност в страната.

Изброените прояви отговарят на търсенията на специфичната за тях по-тясна публика,
която обаче има своите ясно изразени духовни потребности. Осигуряване на платформа
за изява на местните творци, както и задоволяване на очакванията и нуждите на местната
публика активизира културния живот в града, обогатява го и стимулира творческия
потенциал на общността.
Подпомагане на творци, сдружения и творчески състави от община Казанлък.
Юбилеи и кръгли годишнини в сферата на културата
 Изложба на Царица Роза 2017 - Цветелина Илиева в залата на Информационен
център „Искра“ 4. Изложбата бе подарък и жест към носителката на титлата, но и
перспективен млад художник;
 Изложба на Грациела Иванова, спечелила поощрителната награда за млад автор в
„Есенен салон 2017“;
 Хор „Севтополис“ за участие в Девети музикален фестивал в град Будва;
 Програма за финансиране на книги от казанлъшки автори. През изтеклата година са
подкрепени и финансирани изданията на четирима казанлъшки литературни творци –
Веселин Шивачев, Цветан Павлов, Румен Денев и младата Ева Караджова. В резултат
на това на литературната сцена се появиха четирите нови издания - краеведското
„Извор на таланти“ и стихосбирките „Резонанси“, „Белият гарван“ и „(Поне)Делник“;
 Подпомагане на НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка, за провеждане на национален
конкурс за издадена книга с епическа поезия;
 15 години от създаването на хор „Севтополис“ с диригент Дора Кошева
Подготовка и реализиране на проекти в сферата на културата








Реализирани и поставени са в парк „Розариум“ две пластични композиции, които са
резултат от проведен конкурс през изминалата година и са тематично свързани.
Открити по време на Празници в Долината на тракийските царе;
Проектът за изработване на древен птицеглав тракийски кораб, съвместна идея на
Община Казанлък и студио „Енохфилм“, вече е в краен етап на реализация. Той е
подкрепен от Световната мореплавателска организация и е под патронажа на
ЮНЕСКО. Съпътстващият го филм е вече факт, а строежът на кораба край водите на
язовир „Копринка“ се финализира, като през пролетта на 2019 година се очаква
пускането му на вода с възможност за туристически плавания;
Продължава подготовката за кандидатстване на проект „Светът на траките“ – по
оперативна програма „Региони в растеж“, който ще представлява туристически
атракцион, запознаващ и потапящ посетителите в древния свят на траките.
Изграждането на комплекс от обекти, сгради и атракции има за цел исторически
адаптивно пребиваване с илюстративни демонстрации и с възможност посетителят да
добие представа за духа на времето, за съдържанието на бита и човешките ценности
на траките.
Подадено е проектно предложение „Магията на есента в Казанлък“ – събития за
популяризиране на съвременното европейско изкуство в рамките на Комуникационна
стратегия на Република България за Европейския съюз.
ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТУТИ

Освен осъществяване на заложените в Културен календар събития, основна функция
на отдел „Култура и туризъм“ в структурата на общинската администрация е експертно,
методически и нормативно да подпомага дейността на общинските културни институти и
читалищата. Общинските културни институти са авторитетни институции, с доказано място
и значение в културния живот н Казанлък и общината, както и в националното културно
пространство.
Информация за посещаемостта на културните институти в Община Казанлък до
септември 2018 г.
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Културен институт

Общ брой
посетители
ИМ "Искра" - експозиция
10319
Тракийска гробница
28427
Етнографски комплекс
3581
Музей на розата
16788
Шушманец, Оструша, Г. 7854
Косматка
Хелвеция и Грифони
13801
Дом "П. Стайнов"
61
Художествена
галерия 7277
Казанлък - общо
Къща- музей "Дечко Узунов" 302
Къща-музей
"Ненко 302
Балкански"
Музей на фотографията и 2478
съвременните
визуални
изкуства
Общинска
библиотека 38687
"Искра"
ЛХМ "Чудомир"
3739
Общински театър "Любомир 12942
Кабакчиев"
НПМ "Шипка-Бузлуджа"
63098
Общо
209656

Ученици/
студенти
4656
11853
652
6765
3192

Възрастни Български
граждани
5663
7000
16574
14117
2929
1303
10023
8322
4662
6073

Чужди
граждани
3319
14310
2278
8466
1781

5417
14
532

8384
47
6745

8513
59
6375

5288
2
902

46
46

256
256

274
274

28
28

583

1895

2358

120

13582

25105

38340

347

1140
9718

2599
3224

3721
12942

18
0

25819
84015

37279
125641

56538
166209

6560
43447

Общата посещаемост на културните институти в община Казанлък се запазва на
същото ниво, сравнено със съответния период през 2017 година. Наблюдава се растеж в
посещаемостта на Исторически музей – централна експозиция, на могилите „Хелвеция“ и
„Грифони“, дом „Петко Стайнов“, Художествена галерия- Казанлък, Музей на фотографията,
Общинска библиотека „Искра“ и Общински театър „Любомир Кабакчиев“ за сметка на лек
спад на броя на посетителите в останалите обекти. Привличането на повече посетители от
културните институти е резултат от новата им атрактивна визия, както е при „Хелвеция“ и
„Грифони“; на целенасочена политика за привличане на жителите и гостите на Казанлък, на
разнообразения културен и културно-образователен продукт, на утвърждаването им като
важни и атрактивни сред туристическите обекти в региона и страната.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“

1.
Организиране на XI научна конференция ”Проблеми и изследвания на
тракийската култура”, която се проведе на 31.08.2018 и 01.09.2018 г. в Културноинформационен център на ул. „Искра” №4. В програмата бяха включени общо 19 доклада от
23 автора.
2. През 2018 г. в периода юни – юли, за трета поредна година, бе проведено редовно
археологическо проучване на обект „Късноантична и средновековна крепост „Бузово кале”
м. Бузово кале”, землището на с. Бузовград, община Казанлък. Финансирането е по
държавната субсидия по договор РД11-00-173/02.07.2018 г. между МК и НАИМ при БАН ю
в размер на 13 000 лв. За проучването е отпусната и целева субсидия от ОС на Община
Казанлък, въз основа на която е сключен договор между ръководителя на проучванията и
ИМ "Искра".
3. В рамките на Празника на розата тази година бе организиран и осъществен IX
международен конкурс за съвременно лютиерско изкуство. В конкурса взеха участие над 112
струнни музикални инструмента от различни страни от цял свят. Международното събитие
се проведе в Музея на розата в гр. Казанлък, като то за първи път се провежда извън Италия.
Мероприятието се проведе по повод 100 - годишнината на лютиерския занаят в Казанлък.
4. Тракийската гробница в Казанлък бе един от акцентите в семинар-дискусия за
опазването на културното богатство на Европа, която се проведе на 16 май в централата на
ЮНЕСКО в Париж. Участието на Община Казанлък в проявата, посветена на Деня на Европа
– 9-ти май бе по покана на Министерството на културата на Република България, по време на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз със съдействието на
българското посолство във Франция. Под мотото на 2018 - Европейска година на културното
наследство Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура на ООН
срещна представители на най-високо равнище от Брюксел и ЮНЕСКО за дебат за
управлението и използването на обекти от Световното културно наследство от държавичленки.
От името на организаторите - Делегацията на Европейския съюз при ЮНЕСКО и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ нейният ръководител
Рупърт Шлегелмилх приветства участниците в срещата. Той отправи посланието
„Културното наследство на Европа да не е свързано само с миналото, защото то е ценност,
която трябва да бъде призната и съхранена като общо богатство за бъдещето на Европа.“
5. Албум „50 години Царица Роза” - уникално книжно издание, което проследява
половинвековната история на избора на Царица Роза в Казанлък бе представено в рамките на
Празника на розата тази година. Изданието, реализирано по спечелен проект пред
Национален фонд „Култура“ - „Проучване и популяризиране на Царица Роза – 50-годишен
юбилей“, е съфинансирано от Община Казанлък. „50 години Царица Роза Казанлък“,
включва пълен списък и архивен снимков материал за всички до момента дами от Казанлък,
носителки на короната през годините.
6. „Модни обекти в цветовете на розата” на доц. д-р Мариела Гемишева е създаден
специално за Музея на розата в гр. Казанлък и реализиран в рамките на „Фестивала на розата
‘2018”. Инсталацията представлява Site-specific творба – или художествено/концептуална
намеса в специфично тематичната среда без да променя съществуващата експозиция, в
случая в пространствата на уникалния Музей на розата в гр.Казанлък. Site-specific е
съвременна визуална форма, ефективно провокираща модерни и различни гледни точки на
възприятие „оживяващи” и даващи нов пулс на т.н. „застинала” музейна експозиция.
7. Представители на Община Казанлък и Исторически музей "Искра" взеха активно
участие в 15-то Международно туристическо изложение "Културен туризъм" 2018 – Велико
Търново, в което Община Казанлък участва за поредна година. Форумът се провежда в
старопрестолният град в периода 19-21 април и е част от официалния календар на
Българското председателство на съвета на ЕС. Община Казанлък бе отличена с престижната
награда GRAND PRIX за най-добър рекламен филм в сферата на туризма "Магията на
Казанлъшката роза".
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА” - КАЗАНЛЪК

Проектна дейност
 Проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в
общинските библиотеки” на Фондация „Глобални библиотеки - България”,
финансиран по Програма Еразъм +. Проектът е с продължителност една година и се
изпълнява в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в
консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград,
Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков. Този проект е част от цялостната
стратегия на Фондация "Глобални библиотеки - България" за модернизация,
европеизация и интернационализацията на библиотеките в страната. Неговите
основни цели са:
- да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики;
- да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб;
Успешната реализация на този проект даде трайни и устойчиви резултати за
модернизирането на общинските библиотеки, които поради своя малък брой, често
остават извън полезрението на библиотечния сектор. Повишаването на
квалификацията на техните служители ги превърна в лидери за промяна на
регионално и национално ниво.
 Помагало за библиотечни специалисти и директори „Нови тенденции в
управлението и услугите в обществените библиотеки на Испания и Финландия”.
Създаденото помагало по проекта „Повишаване на обучителния капацитет на
мениджъри и служители в общинските библиотеки”, осъществен от фондация
„Глобални библиотеки – България“ в партньорство със седем общински библиотеки
от страната сред които и Общинска библиотека „Искра” , с финансовата подкрепа на
Програма „Еразъм+“. Автори от библиотеката ни Анна Кожухарова, директор, и
Светлана Колева и Петя Шопова, библиотекари.
 Проект “Пътят към библиотеката” – осъществява се от Фондация „Глобални
библиотеки - България“ с подкрепата на общините в страната и с финансиране на
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ - САЩ. В рамките на инициативата се поставят
табели „Библиотека“ като част от инфраструктурата от знаци и указания към пътната
мрежа в населените места. Целта на инициативата е да се осигури по-добрата
видимост и популяризиране на библиотеките като места, където гражданите могат да
ползват безплатно интернет и електронни услуги.
 Национален проект „Своден каталог на Старопечатни, редки и ценни издания”
Проучване на националните културно-исторически ценности като част от
европейското културно наследство и съвременни методи за тяхното съхранение”.
Своден каталог на Старопечатни, редки и ценни издания”. Участие в национален
консорциум. Всички описания на старопечатните издания се изготвиха и са изпратени
за проверка с цел присъединяване към националния каталог.


Проект "Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески
пространства за деца и тийнейджъри" е името на новия проект, който бе спечелен
от Общинска библиотека „Искра”. Тематична област е „Развитие на местната
общност“. Този проект се реализира с подкрепата на програма „Глобални библиотеки
– България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения
живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на
културата. Общинска библиотека „Искра” е водеща организация по проекта, в който
партньори са Народно читалище „Пробуда 1920” в село Копринка и Народно
читалище „Зора 1902” в с. Голямо Дряново. Целта на проекта е създаване на нова
библиотечна услуга, която да разшири възможностите на библиотеките по
привличане на нови публики, да затвърди статута им на място за изява и смислено
оползотворяване на свободното време при деца и юноши, развивайки техните
компетенции в областта на културата и творческите изяви. Сред останалите цели на

проекта са да бъдат проучени потребностите сред неползватели на библиотеките от
общността с цел внедряване на нови услуги, да бъдат показани пред децата и
юношите творчески практики, да бъде изградена увереност в собствените им умения.
В рамките на проекта децата пишат, рисуват, моделират, занимават се с фолклор,
театър, грънчарство, плетене, бродиране, моден дизайн, фотография и ТВ „
Тийнейджър“. Финансирането му е в рамките на 4 хил. 710 лв.


Проект „Bookcrossing zone“
„Младежка банка - Стара Загора“ финансира различни проекти на неправителствени
организации и неформални групи с инициативни комитети и младежи, в партньорство
с Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Тази година един от одобрените за
финансиране проекти на стойност 1400 лв. е за неправителствената организация
„Младежки център за развитие - Взаимопомощ“ в партньорство с Общинска
библиотека „Искра“ в гр. Казанлък.
Целта на проекта е повече хора да четат книги в гр. Казанлък и затова идеята е да се
поставят 4 броя къщички за книги в парк „Розариум”, които ще бъдат отключвани
всяка сутрин от международни доброволци на „Взаимопомощ“ по проект
„ДоброволциТЕ” на програма „Еразъм+” и заключвани вечерта, с цел да не бъдат
откраднати. Общинска библиотека „Искра” като партньор ще осигури книги за
поставянето в къщичките, като всяка къщичка ще бъде за различна възрастова група бебета, деца, младежи и възрастни хора.

Нови услуги


"Библиотека на бебетата". Всеки вторник и четвъртък от седмицата, в часовете от
11 до 13 часа, майките водят своите бебета, за да поиграят със свои връстници, да
опознаят света на книгите, да поседят в топла и уютна атмосфера. А майките обменят
своите проблеми и успехи в отглеждането и възпитанието на малчуганите и общуват в
сигурна среда.



Първото за Казанлък събитие „Езиково кафене“ с участието на италиански младежи,
доброволци при Сдружение „МЦР Взаимопомощ“ “. Всеки месец беше предвидена
среща, на която добре дошли са желаещите да научат повече за езика, културата ,
нравите, обичаите и храната на Апенините. Традицията се обогати с други езикови
презентации, отново организирани с доброволци.



Общинска библиотека "Искра" започна нова инициатива – събира заявки от
читатели за закупуване на нова литература. В отдел „Заемна за възрастни” е
поставено табло с подканящия надслов „Искам да прочета”, върху което почитателите
на литературата могат да напишат автор и заглавие на книга, която искат да прочетат,
но библиотеката не притежава. Новозаявените заглавия се закупуват и попълват
библиотечния фонд. С участието си в новата инициатива гражданите имат
възможност да се почувстват съпричастни към библиотечните процеси и да
почувстват по-силно библиотека "Искра" като своя културна институция.

МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
От месец октомври 2017 г. до месец септември 2018г. в Музея на фотографията и
съвременните визуални изкуства са експонирани 22 временни изложби.
Изложбите от месец октомври 2017г. са 3 броя, от които една съвместна изложба с ИМВелинград „През погледа на фотографа Йосиф Шнитер“ и една юбилейна изложба по повод

100 години от рождението на фотографа Никола Стоичков, съвместно с „Фотографска
академия Янка Кюркчийска“ - София.
Изложбите от началото на 2018г. до месец септември са 18 бр., от които юбилейна
изложба на Константин Кафтанджиев по повод на неговата 90-а годишнина. Изложба от
20.02.2018 г. - „Самолетостроенето в Казанлък“, съвместна с Военна Академия „Г. С.
Раковски“ - София, е излагана и в летище „Казанлък“, в Народното събрание на Република
България и Държавен архив - Пловдив. Специална изложба за един ден „Приказка за гората“,
по повод деня на земята, на Александър Иванов, която бе дарена от автора на музея като
колекция. Изложбите на чужди автори в този период са били 4 броя, като едната е съвместно
с Италианския културен институт в София.
В този период музеят беше домакин на: два благотворителни базара, единият от които
съвместно с военното поделение в Казанлък, концерти на класическа китара на възпитаници
на НЧ “Възродена Искра-2000“, прожекция на фотоси от експедиция на членове на
Туристическо дружество „Орлово гнездо“, премиера на клуб „Киномания“ в рамките на
Празниците в долината на Тракийските Царе, представяне на книгата „Отлитащото време“ за
фотографската фамилия Карастоянови на проф. Анна Топалджикова, както и на ежегодния
XV фотопленер „В Долината на Розите“ и V Мултимедиен АРТ-фест „Докоснати от
древността“. В рамките на изминалите празници в Долината на тракийските владетели бяха
организирани концерт на открито на възпитаници на Надя Тончева и поредното джаз-кафе.
През 2017г. екипът на музея работи върху юбилейното издание „50 години Царица Роза“,
в него бяха събрани данни за всички носителки на короната през годините. Осъществихме
контакт с над половината избраници, като броят им се увеличи след представянето на
книгата на 19.05.2018г. В изданието са включени 212 снимки на различни казанлъшки
фотографи, статии за различни фигури, които са неизменна част от празника, спомени и
други любопитни факти около цариците на Казанлък.
Сред даренията, постъпили в музея за периода, най-отличителни са две дарени колекции
– на Александър Иванов „Приказка за гората“ и 58 авторски снимки на Димитър
Карастоянов от началото на 20-ти век, дарени от проф. Росица Кендерова. В музея постъпиха
още стотици фотографски техники, консумативи и материали, архивни снимки, книги и
документи, като една от най-ценните архивни снимки е на известния казанлъчанин Кънчо
Шипков.
Екипът на Музея на фотографията започна работа по издирване, класифициране и
обработка на картички и снимки, с цел издаване на албум „Нашиятъ Казанлъкъ“. Работата
ще продължи минимум още 1 година.

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
През 2018г. Културно-информационен център на ул. ,,Искра” 4 на Община Казанлък
придоби нов облик, като се подмениха външната обшивка и рекламните надписи. Също така
се направи освежителен ремонт на залата и офисите и подмяна на стъклените врати. През
текущата година за по-доброто и качествено обслужване на гражданите бе обособен и
билетен център.
В галерията за изкуства към Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4 са
представени 21 изложби на местни и гостуващи творци. Проведени са 43 събития –
концерти, представяния на книги, литературни четения, срещи-разговори, презентации и
представяния на проекти, пресконференции, отбелязвания на исторически дати с местно и
национално значение. На външна витрина са подредени 18 тематични изложби.

Чрез залата на Културно-информационния център Община Казанлък подпомага изяви
на Съюза на българските художници, школите по изобразителни изкуства, художници и
творци от Казанлък. Тук показаха творбите си Царица Роза 2017 г. – Цветелина Илиева, с
първата си самостоятелна изложба „Цветен полъх“, както и спечелилата наградата за млад
автор в „Есенен салон 2017“ – Грациела Иванова.
Интерес от страна на публиката предизвикаха още:
 Тематична изложба в рамките на Празници в долината на тракийските царе 2018 –
„Долината на тракийските царе“
 „Женското начало“ - традиционната изложба на жените творци от Казанлък по
случай Международния ден жената;
 ,,Есенен салон‘‘ – изложба на казанлъшки художници с конкурсен характер;
 Годишната изложба на Съюза на българските художници с представителство
Казанлък;
 „Роза“ – изложба на италианската художничка Лучия Сотили по време на Фестивал на
розата;
 Представителна изложба на Представителството на СБХ в Стара Загора.
 „С дъх на море в Долината на тракийските царе“ – изложба на казанлъчанина Иван
Гайдаров и Ненко Чанев от Бургас.
ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“
 През творчески сезон 2017 – 2018 година ОТ „Л. Кабакчиев“ представи на публиката
в Казанлък и страната следните премиери:
o „Самодива“ – Ран Босилек, режисьор Мара Бонева
o „Одисеята. Задочни репортажи за България“ – по Георги Марков, режисьор
Благой Бойчев
o „Аферата с мъртвите души“ – по Н. В. Гогол, режисьор Мартин Киселов
o „MODERATO CANTABILE“ – по Маргьорит Дюрас, режисьор Стилиян
Петров
o „Мистериите на траките“ – Димитър Кабаков, режисьор Светлин Ивелинов
o „Сън в лятна нощ“ – Уилям Шекспир, режисьор Димитър Стефанов




Спектакълът „Мистериите на траките“ е създаден с финансиране от Национален фонд
„Култура“, по културната програма на Българското европредседателство в размер на
40000.00 лв.
С отпуснати от Община Казанлък 20 000 лева и по инициатива на Общински театър
„Л. Кабакчиев“ се прави ремонт на зала „Лекс“, която ще се превърне в сцена за
спектакли на театъра и събития, провеждани от Община Казанлък.
ЛХМ „ЧУДОМИР“ – КАЗАНЛЪК
1.
Фондова работа
През 2018г. в Литературно-художествен музей „Чудомир” бе продължена
инвентаризация по репрезентативен метод на картини оригинали от Чудомир в
основното хранилище. Значително се обогати служебната библиотека на музея и
въведена в електронен каталог.
2.
Научно-изследователска дейност
Бе извършено издирване на оригинални писма, снимки, ръкописи и документи
свързани с Димитър Чорбаджийски – Чудомир и семейството му във връзка с
подготовката на електронния каталог;
Бе извършена селекция на Чудомирови разкази и картини за издаване на
книжка с разкази за деца;
С цел увеличаване и обогатяване на музейната библиотека, през годината бяха
добавени 358 книги, от които като дарения 344 бр.и закупени – 14 бр.

- Научна конференция - „Чудомир: с перо и художническа четка в ръка или отново за
границите между живописта и поезията ”, с участие на водещи имена от академичните
общности и научен ръководител проф. Пламен Шуликов
3. Участие в текущия културен живот на Казанлък
За посочения период на 2018 година Музей „Чудомир” реализира самостоятелно или
в партньорство с други институти и организации 85 културни прояви.
3.1. Концерти – 9
- пролетен концерт на дуо „Капричио“ и поетесата Мария Донева;
- пролетен празник „Хоро се вие, песен се извива“ на ДГ „Здравец“;
- „Благовещение“ на фолклорен ансамбъл „Гъдулица“;
- Съботно матине на трио „Реверанс“;
- „Завръщане“ – концерт на казанлъшки студенти от музикални специалности;
- дуо Надежда Цанова и Петър Македонски;
- на ученици на Мариана Мъгева;
- на ученици от класовете по китара при Манчо Караилиев и Стефан Христов;
- съботно матине на открито на квартет „Classic View“;
3.2. Премиери на книги – 14
- „Сърце на длан“ на Румен Стоичков;
- „Зад превръзката Темида закачливо ни намига“ на Стефан Саранеделчев;
- „Български литературни загадки“ на Георги Велев;
- „Братовчедките от Колумбия“ на Димир Иванов;
- „Пътеписаници“ на Евдокия Борисова;
- „Романът на моя живот – Стефан Данаилов“ на Георги Тошев;
- „Извор на таланти“ на Веселин Шивачев;
- „Резонанси“ на Цветан Павлов;
- „Белият гарван“ на Румен Денев;
- „(поне)делник“ на Ева Караджова;
- „С усмивка по житейския друм“ на Лилия Димитрова в Стара Загора;
- „Камино – пътят на просвещението“ от Тихомир Иванов;
- „Вие сте тук“ на Петър Пунчев;
- „Живот, отдаден на пациента“ на Стефан Саранеделчев;
3.3. Конкурси – 1
- „Да открием Чудомир“ – ученически четения сред българските неделни
училища в чужбина;
3.4. Творчески и работни срещи и лекции – 5
- на лютиерите;
- с Владимир Зарев;
- с Калин Терзийски;
- „Нарисувай ми приказка“ – анимирана приказка за деца;
- „На баница“ с Пепа Дукова и Ст. Стойков;
3.5. Изложби – 9
- „Фолклор, традиции и забава“ на Николай Бебенов в Галерия „Рувел“;
- „Слово и образ“ – художествена инсталация на Център „Алос“;
- „Прозорци“ – създаване на реплики на Чудомирови творби от ученици на
НУПИД „Акад. Дечко Узунов“;
- „Училище за карикатура“ с Дечко Николов и Николай Фитков;
- „Завръщане“ – изложба на казанлъшки студенти в специалности по
изкуствата;
- „За Чудомир и тези, които го познаваха и обичаха“ – фотодокументална
изложба в Стара Загора;
- „Чудомир като пейзажист“ в Сливен – къща „Миркович“;
- „Българска шевица“ – ученическа изложба;
- „Свидетели : концлагерът Белене“ на Христо Христов;

3.6. Конференции – 1
- „Чудомир: с перо и художническа четка в ръка или отново за границите
между живописта и поезията ”, с участие на водещи имена от академичните
общности и научен ръководител проф. Пламен Шуликов;
3.7. Филми – 46 прожекции
- „Пътеки между слънцето и тъмнината“ – филм за Пейо Яворов, Гео Милев и
Чудомир – 45
- „Монолог“ – филм за Стефан Данаилов – 1;
4. Партньорства и проектна работа
- Спечелен проект по най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл
България „Ти и Lidl за по-добър живот“, на стойност 10 000 лева, за проекта "Чудеса в
музея на Чудомир", целящ създаване на интерактивен екскурзовод, с какъвто
разполагат всички съвременни музеи по света. В България такъв имат само още 3
музея в Габрово, Ловеч и Ямбол.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - КАЗАНЛЪК
 Участие в Есенен салон 2017 и награда от името на Художествена галерия – Казанлък
– 500 лв. за Фикрет Окан и покана за самостоятелна изложба през 2018 г.
 Среща с писателката Здравка Евтимова -18 октомври
 Юбилейна изложба Ваня Запрянова „50 цвята дъжд” 25 октомври– 5 ноември
 Участие в изложба „Посоки” на Иван Милев в Ст. Загора
 Юбилейна изложба на проф. Ненко Балкански 7 ноември 2017-7 януари 2018 г.
 Продължаване на проекта „Чердже арт“ с школа Арт линия на Ваня Запрянова в
залите на Галерията
 Есенни литературни дни в Долината на тракийските царе - Казанлък 2017 Представяне издателската дейност на Литературен кръг "Смисъл" с участието на
Виолета Христова, Светла Георгиева и Румен Денев – 23 ноември
 ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ на смесен камерен хор „Севтополис” с диригент г-жа Дора
Кошева – 24 ноември
 Клавирен рецитал на Надежда Цанова – съвместно с Дом „Петко Стайнов”
 Продължава юбилейната изложба на проф. Ненко Балкански
 Изложба 140 години от Руско-турската война – съвместно с НПМ Шипка-Бузлуджа
 Участие на Художествена галерия – Казанлък съвместно с Галерия Стара Загора в
обща изложба в София-Министерство на културата - „Европейските градове в творби
на български художници” – 16 януари
 Изложба „Майстора и кюстендилска живописна школа” – ХГ ”Владимир ДимитровМайстора” гостува на Галерията 25 януари
 „Първите седем” – представяне на книгата на алпиниста Боян Петров 6 февруари
 ХГ-Казанлък гостува в Габрово с изложба на Ненко Балкански „Избрано”
 Галерията бе домакин на Национален детски конкурс - рецитал " С обич към
България"- 24 февруари
 Галерията бе домакин на представяне на каталог с литографии „В памет и прослава на
падналите по бойните полета” с НПМ
 Изложба „Пътят на свободата – от Шипка до Сан Стефано” – съвместно с НПМ
Шипка Бузлуджа 28 февр-23 март
 Представяне на поета Петър Чухов в галерията – 15 март


































Концерт посветен на Шуберт – съвместно с Дом „Петко Стайнов”, ИМ „Искра” и
НМА „Панчо Владигеров” - 14 март
Галерията гостува в Бургас с картини на Найден Петков
„Майстори на карикатурата” – Девето международно биенале с тема „Богатство и
милостиня” в Галерията – 27 март
Изложба под наслов „Завръщане“ с участието на творби на студенти от висшите
учебни заведения по изкуствата, родом от Казанлък. съвместно с Литературнохудожествен музей „Чудомир”.
Великденски хоров концерт – 14 април – Международен хоров празник
Пролетен хоров празник, част от Националната инициатива „България пее” на
Българския хоров съюз – 21 април
Картини от фонда на галерията в изложбата МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И
МОДЕРИЗМА - ОБРАЗИ НА РОДНОТО В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ 20-ТЕ
ГОДИНИ НА ХХ ВЕК - 03 май 2018 - 05 Август 2018 – София СГХГ
Изложба „Непознатият Илия Балкански” – 8-29 май 2018 г.
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ 19 май:
Клавирен рецитал на проф.Жени Захариева -24 прелюдии от Клод ДЕБЮСИ (1862 –
1918) / съвместно с ИМ „ИСКРА“, Дом Петко Стайнов
Джаз концерт SMOOTH JAZZ AND FUSION
Mike Sax - МИЛЕН СТОЙКОВ – Саксофон – покана от художествена галерия Казанлък
Мини принт – Казанлък – Шеста международна изложба за съвременна малка графика
1 – 30 юни
Концерт Музикалното дуо “The Cracks”-Дилън Вон и Стивън Кавана -5 юни
ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - КАЗАНЛЪК
в Художествена галерия„Владимир Димитров-Майстора” - Кюстендил 14 юни 2018 г.
Галерията участва с картини в ретроспективна изложба на Марио Жеков в Ст.Загора
Отваряне на вратите на къща музей „Дечко Узунов” за Фолклорна сватба
„Подвиг и памет” – Изложба по повод 150 години от подвига на четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа. Съвместно с НПМ Шипка-Бузлуджа - 3 юли
Участия на уредника на Галерията Катя Христова в лятна академия –проект на
Общинска библиотека „Искра” за занимания с деца
Изложба "Епопея за незабравимите български опълченци" 2-20 август 2018 г. –
съвместно с Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа” и автора на изложбата – д-р
Тошо Пейков
Представена книгата на Мартин Шлеске "Звукът. За нечувания смисъл на живота" в
зала Лютиерско изкуство съвместно с Исторически музей "Искра", Клуб на дейците
на културата и майстора-лютиер Андриан Андреев
Представяне на сборника „Освобождението на България – ликовете на Войната и
Паметта“ – съвместно с ИМ „Искра”
Джаз фест 2018 г – Концерт на Вокален ансамбъл Спекртум
Изложба „Следи” на Валентин Асенов – Хъкъла 31 авг-23 септ.
Галерията гостува /заедно с ХГ Стара Загора/в обща изложба с картини на Иван
Милев и Иван Пенков в Пазарджик – ХГ ”Ст.Доспевски” - 13 септ.
Изпращане на картини в СГХГ за участие в изложба НЕМСКИ ВЛИЯНИЯ В
БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ 30-ТЕ И 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК / от
ноември 2018
26 септ. „На учителите с любов” ТЕ БЯХА НАЧАЛОТО



Изложба живопис, скулптура и графика на преподавателите от Художествена
гимназия - Казанлък
НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА

На територията на община Казанлък работят активно 24 читалища. От тях 4 развиват
дейност в Казанлък, 1 – в гр. Крън, 1 – в гр. Шипка и 18 – в селата, като в с. Бузовград
читалищата са 2. Всички те са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните
читалища към Министерство на културата. 17 от читалищата поддържат библиотеки,
вписани в Регистъра на обществените библиотеки.
През 2018 година те са финансирани от държавна субсидия в размер 653 250 лева,
разпределена по Методика на Община Казанлък, която стимулира дейността на читалищата
и има за цел подобряване и обогатяване на културния продукт, както и задоволяване на
очакванията и нуждите на местните общности.
Акценти в работата, реализирани проекти и извършени ремонти на материалната
база на народните читалища
 Реализиран проект „Младежки дейности“ към който е изградена Зелена
читалня в двора на читалището. Същата беше открита с концерт на 28.10.2017 г. - НЧ ”Отец
Паисий-1931” с. Горно Изворово
 Ремонт на сцената на НЧ „Христо Ботев – 1897“, с. Розово на стойност
8417.85 лева; Одобрен е проект на читалището, подаден към Министерство на културата по
програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2018
на стойност 1904,00 лева;
 Одобрен проект по програма „Българските библиотеки – съвременни
центрове на четене и информираност“ 2018 на стойност 1059,00 лева – НЧ „Отец Паисий –
1905“, с. Горно Черковище;
 110 години от създаването на НЧ „„Просвета-1908“ с. Овощник, като
интересен акцент в честванията по този повод бе пресъздаването на учредяването и
подписването на Устава на читалището. През изтеклата година Младежкият театър към
читалището е представил 4 нови продукции.
 90 години от създаването на НЧ „Хаджи Димитър-1927", с. Кънчево;
 Национални конкурси, организирани и проведени от НЧ „Възродена Искра
– 2000“, гр. Казанлък -VI Национален конкурс за забавна песен „С песен да възродим
доброто”; Международен зумба маратон; Национален конкурс за детска рисунка "Траките" ;
 IV Национален фестивал на ореха с. Голямо Дряново - 21.10.2017 г.
 Над 60 сценични изяви с културен продукт в национални конкурси,
общински и местни мероприятия – НЧ „Братство – 1869“, с. Енина
 Закупена е нова техника и частично е подменено осветлението с
енергоспестяващо в НЧ „Светлина – 1904“, с. Дунавци;
 7 творчески състава с десетки участия в международни, национални,
общински и местни фестивали и празници – НЧ „Л. Каравелов – 1921“, с. Бузовград;
 Успешно реализирани проекти „Пътят на вълната“ и „Запознайте се и
програмирайте“ на обща стойност 2660 лева, както и одобрен проект по програма „Еразъм+“
– НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново;
 Изпълнители на Читалище „Искра-1860“ са взели участие в 128 културни

събития – концерти, чествания на бележити дати, фестивали, конкурси, изложби. Завоювани
над 125 призови медали и отличия от редица Национални и Международни конкурси и
фестивали;
 Честване на 100 години читалище "Звезда - 1918", с. Хаджидимитрово.
Годишнината ще бъде отбелязана с голям празничен концерт на 06.10.2018 г.
 Спечелени проекти от НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка: към Българския
център за нестопанско право – награда в конкурс за най-добър бизнес план за социално
предприемачество за развитие на „Чирпанлиевата къща” като етнографски комплекс ( в
партньорство с Община Казанлък) - стойност 8,000лв; към Национален фонд „Култура“, по
програма „Културен туризъм“– за развитие на културен туризъм в гр. Шипка с център
„Чирпанлиева къща”; стойност 4,000лв; към Министерството на културата по програма
„Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ - 2,217лв.
 Новост за НЧ „Пробуда – 1920“, с. Копринка, е за първи път
пресъздаденият ритуал „Розобер“, на който гости бяха 100 депутати и техните съпруги
/делегати от Европарламента/, в рамките на Европредседателството на
България.
Финализирана е работата по два проекта като партньорска организация – „Да открием
богатство“ и "Библиотеката - моята първа сцена". Проектът се реализира с подкрепата на
Фондация "Глобални библиотеки - България" в рамките на конкурс "Библиотеката - активен
участник в обществения живот", в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017г. с
Министерство на културата. Извършен е ремонт в библиотеката на читалището, като старата
подова настилка беше подменена с ламинат, смяна на первази и други дейности, свързани с
подновяване и освежаване на библиотеката и читалището;
 Поставена хидроизолация на покрива на читалището в с. Ясеново.
ТУРИЗЪМ
Учредяване на
розите“.

Организация за управление на Туристически район „Долината на

Съгласно чл. 15 от Закона за туризма (ЗТ), територията на страната се разделя на
обособени територии-туристически райони, с цел формиране на регионални туристически
продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.
Според обновената през 2015 г. Туристическа карта на България в района „Долина на
розите“ се включват 19 общини: Антон, Гурково, Златица, Казанлък, Карлово, Копривщица,
Мирково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Панагюрище, Пирдоп, Сливен, Сопот, Стрелча,
Твърдица, Хисаря, Чавдар и Челопеч. Като за център се определя Казанлък.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма, туристическият район се управлява от
организация за управление на туристическия район (ОУТР). ОУТР са юридически лица,
които се регистрират по реда на ЗТ. Те са доброволни организации, които извършват
дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на
регионален маркетинг и реклама.
След проведени работни срещи и дискусии по инициатива на Община Казанлък в
периода м. юни 2018г. – м. септември. 2018г., в които участваха представители на областни
администрации, общини, общински съвети, туристически сдружения вписани в Националния
туристически регистър, всички със седалище на територията на туристически район
„Долината на розите“, на 11.09.2018г. със заповед на Министъра на туризма беше открита
процедура по учредяване на ОУТР.
Учредителното събрание ще се състои на 15 януари 2019 година и след гласуването на
Устав на организацията, избор на Управителен и Контролен съвет, Организацията за
управление на туристически район „Долината на розите“ ще бъде регистрирана по Закона за

туризма. Смята за възникнала от деня на вписването и в Националния туристически
регистър.
Учредяването на ОУТР ще доведе до развитие на конкурентоспособен туризъм,
провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните особености
и спецификата на нашия регион и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който
да направи „Долината на розите“ още по-разпознаваем на международната туристическа
карта.
Участие в международни туристически изложения
 Международна туристическа борса „Ваканция & СПА Експо” в София,
най - значимото туристическо изложение в България - февруари 2018 г.
 Международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново –
април 2018г.
 Туристическо изложение „Уикенд туризъм“, Русе - май 2018 г. Участието
на Община Казанлък се реализира, чрез разпространение на печатни материали за
настанителната база и туристическите забележителности в града.
 Участие на Община Казанлък на десети юбилеен международен
черноморски туристически форум „Местната идентичност и глобалният туризъм“ - 2017Варна
 Участие на Община Казанлък на работна среща между бизнеса и местната
власт 23-25 октомври 2017 -Ловеч 2017 по покана на АБТТА.

Награди и отличия в туризма
 Международен черноморски туристически форум „Местната идентичност и
глобалният туризъм“ – Диплом за Община Казанлък за Община с изключителен принос за
развитие на туризма.
 Годишни награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация
(БХРА) отличи Община Казанлък в категорията за „Най-много инвестиции в туристическата
инфраструктура през 2017г.“.
 Балкански награди за туристическа индустрия BATI наградиха Община Казанлък в
категория „Голяма община с принос в туризма 2017“.
 Годишна награда на фондация „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”
 Министерството на туризма отличи Казанлък в най-престижната категория
„Община на 2017 г. за културно-исторически туризъм“ през декември миналата
година.
Реклама и маркетинг




Разработване и разпространение на печатни и дигитални информационни материали;
Изработване на рекламни видеоклипове и филми свързани с туристическия продукт
на региона;
Позициониране на билбордове на ключови места в страната и общината.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Създаване на нови контакти и проявено желание за побратимяване :

-

-

По покана на кмета на Кацаго Сан Мартино, провинция Бреша, Антонио Мосини на
02 юни 2018 година, по време на Фестивал на розата в културно-информационен
център на ул. „Искра“ 4 Община Казанлък разшири своите международни връзки чрез
подписване на меморандум за побратимяване между Казанлък и Кацаго Сан Мартино,
Италия;
На 8 юли 2018г. по време на приятелска среща в Община Казанлък представители на
общинското ръководство, общински съветници, местния бизнес, културни институти
и представители на официалната китайска делегация, водена от премиера Ли Кьцян в
България за Седмата среща на върха „16+1“ бе заявен интерес от Пекин, столица на
Китайска Народна Република, за побратимяване между двата града.
2. Покани и посещения в побратимените градове на Община Казанлък

-

-

-

-

-

На 26, 27, 28 и 29 април по покана на Кмета на гр. Надканижа, Република Унгария, по
случай 24-ти Фестивал на града Община Казанлък изпрати официална делегация;
През април по покана на Кмета на Дидимотико, Гърция, Община Казанлък участва в
работна среща на Сдружението на кметове в Република Гърция, община Дидимотико.;
От 14 до 16 май официална делегация посети Париж, Франция, като Тракийската
гробница бе един от акцентите в семинар-дискусия за опазването на културното
богатство на Европа, която се проведе в централата на ЮНЕСКО в Париж. Участието
на Община Казанлък в проявата, посветена на Деня на Европа – 9-ти май, бе по
покана на Министерството на културата на Република България по време на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз със съдействието на
българското посолство във Франция;
От 17 до 21 май делегация на Община Казанлък бе поканена на Празника на розата в
японския град Фукуяма;
От 16 до 22 май по покана на Кмета на Джунгнанг гу Сеул, Корея, официална
делегация, е представлявана от трима души, които посетиха Празник на розата Сеул
2018 с цел задълбочаване на приятелските отношения и разширяване на
сътрудничеството;
От 31 май до 3 юни по покана на Кмета на Толиати, Русия, област Самара, тричленна
официална делегация от Община Казанлък бе част от ежегодния празник на града;
От 3 август до 5 август по покана на Кмета на френския град Грас г-н Жером Вийо на
посещение на традиционния Празник на жасмина бе изпратена официална делегация
от Община Казанлък с активизиране на отношенията между двата града;
От 18 до 20 май по покана на Кмета на Кацаго Сан Мартино, провинция Бреша,
Антонио Мосини и като подарък от Кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова
трима възпитаници на ППМГ „Никола Обрешков“, техният преподавател и
директорът на гимназията посетиха италианския град. Пътуването бе заслужена
награда за донесените от тях два сребърни и един бронзов медали от Тайландската
международна олимпиада по математика (TIMO) през месец февруари в Бангкок;
От 10 до 14 септември официална делегация посети Блида, Алжир – един от новите
партньори и побратимени градове на Казанлък. Целта на посещението бе
конкретизиране на сферите на сътрудничество;
Осъществени са многобройни срещи с администрацията на окръг Блида и техния
областен управител и посещение на индустриални и културни обекти.

-

-

-

-

-

По време на 3-ти Национален Фестивал на фолклорните танци от 24 до 26 август
Община Казанлък, представлявана от двама души и 15-членен състав от ДЮФТС
„Арсенал“ с техния ръководител, посетиха Верия, Гърция, където представиха
достойно Казанлък във фолклорния фестивал;
От 14 до 16 септември по покана на кмета на Сент Ерблен, Франция, г-н Бертран
Аффил, официална делегация от Община Казанлък взе участие в Празника на града.
Те участваха в официалното откриване на празничния уикенд и в официалната среща
на кмета Аффил с чуждестранните делегации в кметството на Сент Ерблен, където
бяха обсъдени бъдещи съвместни проекти.
На 5, 6 и 7 септември по покана на кмета на Дзинан, Китай, делегация от Община
Казанлък посети побратимения град по време на официалния диалог между Дзинан и
неговите побратимени градове на тема „Водно и градско устойчиво развитие“.
Представители на ръководството на Общината бяха на 3-дневно посещение в
побратимения на Казанлък град в Италия – Кремона. По време на визитата се уточни
Казанлък да бъде домакин на IX международен конкурс по съвременно лютиерство
A.N.L.A.I. Най-престижният форум на световното лютиерство никога не се е
провеждал на място, извън Италия, но по случай отбелязването на 100-годишния
юбилей на лютиерството в България бе изнесен извън пределите на Италия, а именно
в Казанлък между 1 и 3 юни;
От 20 до 24 септември Община Казанлък изпрати двама свои представители от
сферата на туризма и културата до побратимения град Толиати, Русия, за участие в
информационен тур в област Самара. Целта е да се създадат трайни връзки в сферата
на туризма и да се обмени информация между туроператорите на всички побратимени
на Толиати градове.

3. В началото на юни по време на Празник на розата 2018 Община Казанлък
традиционно посреща официални делегации от побратимените ни градове. Тази година гости
на града бяха делегати от:
- Блида, Алжир, водени от Махмуд Беназут – Председател на общински народен
съвет/кмет;
- Кацаго Сан Мартино, Италия, водени от г-н Антонио Мосини –кмет;
- Джинан, Китай, водени от Ян Йонгбин - Заместник-генерален секретар на
общинското правителство в Джинан;
- Джунгнанг гу, Корея, водени от Джун Мо Ан-Началник бюро по живот и
благоденствие;
- Грас, Франция, водени от Алийн Бърдър - общински съветник;
- Толиати, Русия, водени от Артем Николаевич Анисимов – Заместник
оглавяващ градския окръг Толияти и оглавяващ администрацията на Комсомолски район;
- Верия, Гърция, водени от Василис Ликостатис - заместник-кмет по туризъм;
- Надканижа, Унгария, водени от Георги Бедо - Общински съветник;
- Кочани, Македония, водени от Сашо Стоименов – ръководител на отдел за
икономическо развитие;
- Търговище, Румъния, водени от Адриан Байку - личен съветник на кмета на
Търговище;
- Дидимотико, Гърция, водени от Параскевас Патсуридис – кмет на
Дидимотико;

- Хесен, Германия, представлявана от Силвио Бурлом – съветник на Министър
председател на провинция Хесен във Висбаден.

