ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Отчет за изпълнението на
Програмата за управление на община
Казанлък
за четвъртата година на мандат 2015 –
2019
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Скъпи съграждани,
Благодаря за идеите, съветите
и подкрепата, което за мен и екипа
с който работя е важно условие да
работим уверено за развитието
на Казанлък и населените места в
общината.
Галина Стоянова
Кмет на Община Казанлък
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СТАРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Община Казанлък ежегодно осъществява мониторинг по изпълнение
на стратегическите документи на територията на общината. В началото
на 2019 г. е изготвен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението
на Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014 – 2020 г. за
отчитане на 2018 г., приет с Решение №991/28.03.2019 г. на Общински
съвет – Казанлък.
През ноември 2018 г. Община Казанлък е получила одобрение за
партньорство за изпълнение на Градския дневен ред на Европейския
съюз на тема „Култура и културно наследство“. Участието на Община
Казанлък в новосформираното партньорство е обезпечено, чрез
включването му като дейност по бюджетна линия „Техническа помощ
за Община Казанлък“. Целта на партньорството е да се разработят
нови начини за защита и насърчаване на ценностите на културното
наследство на Европа, съсредоточавайки се върху многосекторните
аспекти на културата и културното наследство на местно, национално
и европейско ниво.
В края на 2018 г., успешно приключи първият проект от
Инвестиционната програма - проект „Обновяване на градската среда
в град Казанлък“. Общата стойност на проекта е 5 655 048,59 лв. - 100%
безвъзмездна финансова помощ по Административен договор №BG16RFOP001-1.024-0001-C01 от 08.12.2016 г. По проекта са реконструирани
четири улици в ж.к. „Изток“ на гр. Казанлък – ул.„Кремона“, „Верия“,
„Сент Ерблен“, „Капитан Петко Войвода“. Изградени са и две зони за
отдих (междублокови пространства) в територията между блокове 19,
20, 21, 22, 23 и 26 с изградени кътове за отдих и игра, реконструирани
вътрешноквартални улици, изградени и реконструирани са
вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари; възстановени са
тревни площи и цветни градини; изградено е енергоспестяващо
осветление; изградени са новопроектирани детски площадки и фитнес
съоръжения/ площадки за спортни дейности, оформени са джобове
за контейнери, изградено е видеонаблюдение на част от обновената
територия. Постигната е стойността на индикатор „Незастроени площи,
създадени или рехабилитирани в градските райони“ – 69 148,12 кв. м.
Към 31.12.2018 г. е постигната междинната цел и по индикатор
„Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна
инфраструктура“ – 2 392 лица за 8 обекта въведени в експлоатация
по проект „Обновяване на образователна инфраструктура в Община
Казанлък“ – три детски градини в град Казанлък (ДГ № 1 , 11 и филиал
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на № 15 в жк Изток) и пет основни училища в населени места в общината
( в гр.Крън, гр.Шипка, с.Хаджидимитрово, с.Овощник и с.Ръжена).
Проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап
1“, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, е в процес на
изпълнение. Проектът е на обща стойност от 3 690 050,96 лева, от които
3 186 437,63 лева са безвъзмездна финансова помощ и 503 613,33 лева
– собствен принос на Община Казанлък. По проекта е реконструиран
бул. „Розова долина“ в участъка от бул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул.
„Бачо Киро“. Изградена е инфраструктурата за информационни табла
на 23 броя спирки на обществения градски транспорт. В процес на
монтаж са спиркови навеси на 23 броя спирки на обществения градски
транспорт. Провежда се процедура за избор на доставчик на 7 броя
електроавтобуси и 4 броя зарядни станции.
Към края на месец юли 2019 г. Община Казанлък има свободен
ресурс на стойност 2 338 428,13 лева от бюджета на Инвестиционната
си програма по Приоритетна ос 1 на ОПРР2014-2020, в рамките на които
се подготвят два нови проекта – „Изграждане на социални жилища“ и
„Интегриран градски транспорт на град Казанлък – етап 2“.
През 2019 г. Община Казанлък обяви втори прием на фишове
за допълване на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020. Списъкът с потенциални проекти
е допълнен с една нова проектна идея за изграждане на 10 броя
социални жилища в две от зоните за въздействие на територията на
град Казанлък.
Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите
за деца в община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г.
От 01.12.2017 г. 30.05.2019 г. Община Казанлък успешно изпълни
проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за
деца в община Казанлък“ по Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0037, 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“ 2014-2020г., финансирана
от Европейския съюз. Договорът е на обща стойност 531 800,00 лв., от
които 530 000,00 лв. - безвъзмездна финансова помощ и 1 800,00 лв.
съфинансиране от страна на Община Казанлък.
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В рамките на 18 месеца са реконструирани и изцяло оборудвани две
сгради в град Казанлък. В неизползваем двуетажен корпус от сградата
на Детска ясла № 6 „Надежда“ са изпълнени ремонтни работи и всички
помещения са оборудвани за разкриване на нова социална услуга
„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания
и техните семейства“ (ДЦПДТМУТС). Изграден е нов покрив, внедрени
са мерки за енергийна ефективност (дограма, изолация на стени
и под, осветление), изпълнено е преустройство на помещенията,
изграден и монтиран е асансьор за достъп до 2 етаж, доставено е
специализирано оборудване и стандартно обзавеждане, изграждане
на „Сензорна градина“. Новият център разполага с модерно оборудвана
психосензорна стая и зала за рехабилитация. Грижите в него могат
да обхванат 30 деца за дневна грижа и 60 – за предоставяне на
консултативни услуги. В сградата ще се предлага нова социална услуга,
съобразена с индивидуалните потребности на децата и техните близки.
По проекта е изпълнен ремонт на съществуващия Център за обществена
подкрепа, с оглед разширяването на дейността му чрез изградена и
оборудвана „синя стая“. Чрез реализирането на проекта, считано от 01
юни 2019 година, съществуващият Център разшири капацитета си от 60
на 80 деца, потребители на услугата.
Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на
деинституционализация чрез замяна на институционалния модел
на грижа с 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.
Проект „Изграждане на дневен център за лица с различни форми
на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020 г.
От 4 февруари 2019 г. по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 Община Казанлък изпълнява проект
„Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни
форми на деменция и техните семейства“ по Административен
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-5.002-0011-C01. Разкриването на такъв вид център ще
бъде нова социална услуга, предоставяна на територията на общината
Казанлък и единствена за Югоизточния регион, включващ областите
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
Общата стойност на сключения договор възлиза на 586 890,99 лв.,
като отпусната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553
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163,00 лв., а размера на собствения принос на бенефициента е 33
727,99 лв.
Чрез изпълнение на проекта ще бъде изградена инфраструктура
за предоставяне на социални услуги на лицата с различни форми
на деменция в съответствие с Плана за действие за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018 – 2021 г.
Услугите ще осигурят възможност за социално включване и превенция
от институционализация на лица с деменция и ще се осигури подкрепа
на семействата и грижа за зависимите членове на семейството.
Проектът е с продължителност 24 месеца, през които ще се извърши
преустройство и реконструкция на част от сграда, изпълнена до степен
„груб строеж“ в двора на Дом за лица с деменция „Димитър Папазов”,
град Казанлък. С цел да се запази и съхрани цялата сграда и да се
осигури безопасността на бъдещите потребители, ще се затворят
фасадите на втория етаж. Там ще се постави дограма, външните стени
ще се топлоизолират и ще се направи покрив. След приключване на
строителния процес обособените зали и кабинети за работа ще бъдат
оборудвани и обзаведени. Дневния център ще разполага и с дворно
пространство за разходка, почивка и организиране на различни
занимания/терапии за потребителите на дневния център.
Проект „Светът на траките“ по Процедура BG16RFOP001-6.002
„Развитие на туристически атракции“, Приоритетна ос 6: „Регионален
туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 20142020:
През месец ноември 2018 година е проведено публично обсъждане
за запознаване на всички заинтересовани страни с окончателно
планираната проектната идея, параметри, стойност, начин на
финансиране.
Месец февруари 2019 г. е подадено проектното предложение за
оценка от финансов посредник - Фонд за устойчиви градове. Проектът е
подкрепен от Общински съвет с решение за кандидатстване от ноември
2018 г. и с решение за поемане на дългосрочен дълг от месец юни 2019
г. Параметрите на дълга бяха представени на публично обществено
обсъждане през месец май 2019 г. През месец юли Финансовият
посредник одобри проекта и изготви становище до Управляващия орган
на Оперативна програма „Региони в растеж“ относно необходимостта от
комбинирана подкрепа от кредит с безвъзмездна финансова помощ за
осигуряване на финансовата жизнеспособност на проекта и определи.
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Проектът е подаден за оценка към УО на ОПРР през електронната
система ИСУН2020.
На 15.03.2019 г. Община Казанлък кандидатства с проектно
предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансирана
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020.
Проектът е одобрен за финансиране на стойност 366 536,48 лв. –
100 % безвъзмездна финансова помощ. Сключен е административен
договор за финансиране. Проектът е с продължителност 17 месеца,
считано от началото на месец септември 2019 г. до края на януари
2021 година. В рамките на проекта за период от 12 месеца ще се
предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
на 142 нуждаещи се лица с увреждания и възрастните хора, живеещи
на територията на община Казанлък. Чрез дейностите на проекта ще се
подобри качеството на живот и възможностите за социално включване
на хората с увреждания и лицата навършили 66 години.
В допълнение на почасови мобилни интегрирани здравно-социални
услуги със средства от бюджета на Община Казанлък се осигурява
дистанционно телемониторингово наблюдение за потребителите на
патронажната грижа.
Проектът ще се реализира в съответствие със заложените мерки
в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа.
От месец май 2019 г. Община Казанлък подготвя проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
„Продължаваща подкрепа
за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 –
предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги
за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Чрез проекта ще се разкрие и ще функционира за период до края
на 2023 година нова социална услуга „Дневен център за деца с тежки
множествени увреждания и техните семейства“ с капацитет 30 места за
дневна грижа и 60 места за консултативни услуги.
Продължава изпълнението на Проект „Осигуряване на топъл
обяд в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма за
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храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагана на най – нуждаещите се лица по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002 – 0170 г. към операция “Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” на стойност 81 224,00 лева Проектът се изпълнява в периода
от 01.12.2016 г. до 31.12.2019 г. В рамките на проекта е осигурена храна
в обем на тройно меню за обяд за 40 потребители.
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ
Поликлиника, гр. Казанлък“ към Национален доверителен екофонд
(НДЕФ):
Общата стойност на проекта е 907 732,92 лева. Проектът има право
на 85 % безвъзмездна финансова помощ от НДЕФ и задължение за
осигуряване на съфинансиране е в размер на 15 %. Финансирането
покрива разходите за изпълнение на строително-монтажни работи,
осъществяване на авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски
контрол.
Съгласно актуалзиринато обследване за енергийна ефективност
в сградата ще бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки: изолация
на покрив, изолация на външни стени, изолация на под, подмяна
на дограма (врати и прозорци), мерки по осветителна инсталация.
Проектът е на етап осъществяване на предварителен контрол от НДЕФ
преди обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР.
По Инвестиционна програма за климата, схема за насърчаване
използването на електрически превозни средства Община Казанлък
изпълни Проект за насърчаване използването на електромобили,
финансиран от Национален доверителен екофонд по Договор № 020
ЕМ/28.11.2018 г. Стойността на проекта е 80 260 лв., от които 21 760
лв. представляват безвъзмездна помощ, а собственото финансиране е
в размер на 58 500 лв. По проекта Община Казанлък закупи 1 бр. изцяло
електрическо превозно средство от категория L7e и една допълнителна
надстройка за поливане - фотоволтаична система за напояване, които
се ползват по предназначение от Общинско предприятие „Комунални
дейности и поддръжка на инфраструктурата“.
Проект “Закриване и рекултивация на съществуващо депо за
твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност “Каракос”,
землището на с. Черганово” е одобрен за финансиране от ПУДООС на
обща стойност 2 652 747,14 лв., от които 190 734,00 лв. представляват
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съфинансиране. Община Казанлък провежда процедури за избор на
изпълнители на СМР, авторски и строителен надзор.
Приключи изпълнението на проект “Изграждане на ВиК
инфраструктура за територията на гр. Крън - I етап на строителство” Първи подетап на обща стойност 2 373 510,51 лв., финансиран на 100%
от ПУДООС. Проектът е на етап отчитане.
На етап оценка от ПУДООС е проект “Изграждане на ВиК
инфраструктура за територията на гр. Крън - Втори подетап” на обща
стойност 1 944 000 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.
През 2019 година са финансирани два нови проекта по кампания „За
чиста околна среда“ към Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда при Министерство на околната среда и
водите.
Проект „Парк „Кулата“ – място за отдих и игри“ – ЕТАП 1, гр.
Казанлък на Община Казанлък получи финансиране в размер на 9
971,90 лв.
Проект “Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък
получи финансиране от 5000 лева за повишаване на екологичната
култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване
на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите
хора.
Проект „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на
Дом за стари хора, гр. Казанлък ул. Петьо Ганин № 52“ към Фонд
Социална закрила при МТСП
В отчетния период проектът е разработен и одобрен за финансиране
от Фонд „Социална закрила“ към МТСП на обща стойност 30 000 лв.
Сключен е договор за съвместна дейност № РД04-13/16.04.2019 г.
за 27 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от фонда и 3 000 лв.
съфинансиране от страна на Община Казанлък. Доставени са 60 бр.
единични легла с повдигащ механизъм, 60 бр. индивидуални шкафчета
и 60 бр. матраци.
Проект „Преустройство, ремонт на покрив, фасади, ел. инсталация,
ВиК инсталация и отоплителна инсталация с топлоизолация на стени
от вътре на Профилирана Хуманитарно гимназия „Св. св. Кирил
и Методий“ гр. Казанлък“ е подготвен, одобрен и финансиран от
Министерството на културата по Програма за предоставяне на целева
финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на
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недвижимите културни ценности. Полученото финансиране е в размер
на 35 000 лева за изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на
сградата – паметник на културата от категория „местно значение“.
Проектът се изпълнява в рамките на 2019 година.
Община Казанлък кандидатства по покана на Европейската
комисия за насърчаване безплатния достъп на граждани и посетители
на обществени места до безжичен интернет (Wi-Fi). Община Казанлък
е класирана в листата на резервните проекти за финансиране на ваучер
на стойност 15 000 евро.
Проектно предложение за улично осветление в община Казанлък
по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и
енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Община Казанлък се подготвя да кандидатства с проектно
предложение за подобряване енергийната ефективност на уличното
осветление в населените места на територията на общината за стойност
от 600 000 евро безвъзмездна финансова помощ.
В рамките на проекта ще се предвижда да бъдат сменени
осветителите на уличното осветление в общинския център град
Казанлък и в по-голямата част от населените места в общината. Само
за град Казанлък се предвижда подмяна на 3500 осветителя, които
заедно с тези в населените места биха достигали до около 8000
броя. Планира се поставяне на малък брой нови стълбове за улично
осветление с осветителни тела захранвани с ВЕИ на отдалечени места
на територията на гр. Казанлък, където не е възможно захранването
им към централната електрическа мрежа. Проектът ще предвижда
модернизация на системата за управление на мрежата на уличното
осветление.
Дейностите в проекта се планират на база обследване за енергийна
ефективност за реконструкция и модернизация на уличното осветление,
в съответствие с което ще се изготви инвестиционен проект. В процеса
на подготовка се проучват потенциални партньор от страните-донори
- Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.
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Обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на
община Казанлък.
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност
в периода е организирано обследване за енергийна ефективност
на 27 общински сгради – училища, детски градини, детски ясли,
спортни обекти и други публични обекти по които са изпълнени
дейности с външно финансиране или предстои да бъдат финансиране
необходимите строителни дейности.
ОБРАЗОВАНИЕ
В своята работа Общината е заложила образованието като основен
приоритет. 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. Влагат се
допълнително средства за подпомагане и развиване на талантливите
деца в различни области.
• Гражданите са улеснени при кандидатстване за прием в детска
градина и училище чрез използването и тази година на внедрените
електронни системи за прием.
• Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби се отпуснати едногодишни стипендии
по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
• Съгласно своите правомощия Община Казанлък работи интензивно
и в сферата на приобщаващото образование. В Общинската програма
за подкрепа на личностното развитие и годишният План за нейното
изпълнение е структурирана подкрепата за личностно развитие на
децата и учениците, определени са ангажиментите на образователните
институции, на местни органи и структури и доставчиците на социални
услуги, като изисква от тях нови решения при прилагане на цялостните
политики за подкрепа. Изработени са всички нормативни документи,
касаещи работата на детски градини, училища и ЦПЛР с деца и ученици
със СОП, с изявени дарби, с хронични заболявания, в риск от отпадане
от образователната система.
• На 1 юли отвори врати Почивна база „Паниците“ край гр. Калофер.
Предоставиха се чудесни условия за почивка, игри, обучения и
занимания на летуващи деца. Групите се сформираха в училищата. През
юли две смени бяха заети изцяло съответно от ОУ „Кулата“ и ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“. Националната школа по физика с ръководител
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Теодосий Теодосиев се възползва от базата за две поредни седмици
през август.
• В Инвестиционната програма на Общината бе включен основен
ремонт на ДГ № 17 „Славейче“- покрив, фасада, дограма и изолация.
Финансира се от бюджета на Община Казанлък за 215 983,78 лв. с ДДС.
• Второто издание на “Младите лидери на Казанлък” премина
под формата на разнообразни игри между отбори от 11-те класове на
всяко казанлъшко училище, в които те демонстрираха своите умения
по креативност, логика, лидерство, комуникативност, способност
за вземане на бързи и адекватни решения, съобразителност и
лидерски качества. Наградата, която Кметът на община Казанлък
връчи на големия победител и всички участници на 24 май - Денят
на българската просвета и култура и на славянската писменост, бе
еднодневна екскурзия до избрана от учениците дестинация в България
(на 20.06.2019 г. в Несебър).
• Ученически конкурс за собственоръчно изработена книга „Млад
книгоиздател – 2019“. Книгите на малките автори бяха подредени в
изложба, която се откри на 24 май, когато се извърши и награждаването
на победителите – освен наградите в трите възрастови групи бяха
осигурени подаръци и за всеки участник. На оригиналните преписи на
книги от български автори от всички времена имаха възможност да се
насладят и официалните гости на Общината по време на фестивала на
розата тази година.
• На 23 май Община Казанлък връчи на официална церемония
приза „Учител на годината 2019“. Преподавателите бяха разделени в
няколко номинации: „Учител на годината“, „Млад и успешен кадър“ и
„Цялостен принос в сферата на образованието“. Предвид постъпилите
кандидатури оценъчната комисия взе решение да даде още три
специални награди – по една във всяка категория. Инициативата се
проведе за втора година и постигна целта си да отличи педагози,
значително допринесли за образованието на местно, национално и
международно ниво. Наградите са признание за работата на учители,
които развиват и утвърждават престижа на професията „учител“.
• Все по-тясна е връзката между образованието и бизнеса,
благодарение на Община Казанлък, която е една от първите три общини,
в които се въведе успешно дуалното обучение. По време на Втората
национална конференция за дуалното образование през м. юни 2019 г.
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ бе отличена като Първата
професионална гимназия, включила се в проект ДОМИНО и въвела
дуално обучение. Тя е първото средно професионално училище в
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България, подало заявление за включване в ДОМИНО през 2015 година.
На същия форум „Арсенал“ АД получи специалната награда за фирма,
назначила на постоянна работа най-много ученици след завършване на
дуално обучение. Заедно с това успешно се подготвят и студентите в
Техническия колеж.
• В Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 г. бяха
заложени общо 96 052 лв., с които се облагородяват детските площадки
на територията в Дневна детска ясла № 4 „Пролет“ и Детска градина №
8 „Юрий Гагарин“.
• Проект „Преустройство, ремонт на покрив, фасади, ел. инсталация,
ВиК инсталация и отоплителна инсталация с топлоизолация на стени от
вътре на Профилирана Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
гр. Казанлък“ е подготвен, одобрен и финансиран от Министерството на
културата по Програма за предоставяне на целева финансова подкрепа
в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни
ценности. Полученото финансиране е в размер на 35 000 лева за
изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на сградата – паметник
на културата от категория „местно значение“. Проектът се изпълнява в
рамките на 2019 година.
• С цел развиване на различните дарования на децата и учениците
Община Казанлък ежегодно финансира дейността на Общински детски
комплекс „Св. Иван Рилски“ – един от малкото останали в България. Той
се посещава от около 900 деца във всичките му безплатни форми. През
2019 г. се извърши ремонт на отоплителната инсталация (подмяна на
тръбната мрежа и горивната база) и газификация на сградата на обща
стойност в общ размер на 49 856 лв.
• Извърши се основен ремонт на оградата (146 м) на ППМГ „Никола
Обрешков“, гр. Казанлък на обща стойност 16 229, 89 лв. Новата, повисока и надеждна ограда дава възможност на учениците да участват
пълноценно и безопасно в спортните дейности по време на часовете по
физическо възпитание и спорт.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
• Извършено бе увеличение с 15 % на основната месечна работна
заплата на медицинските специалисти, работещи в детско и училищно
здравеопазване (детски ясли, яслени групи в детски градини, здравни
кабинети в детските градини и училищата в община Казанлък), считано
от 1 януари 2019 г.
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• През 2019 г. Община Казанлък за четвърта поредна година
подпомага лекари-специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“
ЕООД, гр. Казанлък. Фондът от 15 000 лв. е включен в бюджета на
Общината за 2019 г. От максималната сума за един специализант (в
размер на 3 000 лв.) на първи етап се възползваха четирима лекари
в областите „Анестезиология и интензивно лечение“, „Клинична
лаборатория“, „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.
• Община Казанлък приложи мерки за енергийна ефективност
в Дневна детска ясла № 6 „Надежда“. Това стана възможно чрез
заделените в бюджета на Общината средства в общ размер на 172 000
лв. от Инвестиционната програма за 2018 г. Реализираните дейности за
подобряване на състоянието на сградата на детската ясла са подмяна:
на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт и топлоизолация
на покрива.
• Община Казанлък подпомага финансово нуждаещи се от
процедури „Ин витро“ семейства и лица, живеещи на семейни начала, с
репродуктивни проблеми. Бяха осигурени общо 10 000 лв. за 5 двойки.
В помощ на забременяване по методите на асистираната репродукция
за желаещите свои граждани Община Казанлък работи вече шеста
поредна година. Родените бебета за това време са 14.
• Във връзка с превенция и намаляване на агресията и агресивните
прояви сред подрастващите, Регионална здравна инспекция – Стара
Загора със съдействието на Община Казанлък през м. март 2019 г.
организира обучение за медицинските специалисти в училищно и
детско здравеопазване. Целта бе да се анализират водещите причини,
прояви и разпространение на агресивни прояви и насилие в детските
заведения и училища, като основа за извеждане на необходимите
мерки за превенция на различни равнища.
• Предстои реализиране на одобрения Проект „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност на ДКЦ Поликлиника, гр. Казанлък“
към Национален доверителен екофонд (НДЕФ). Общата стойност на
проекта е 907 732,92 лева. Проектът ще ползва 85 % безвъзмездна
финансова помощ от НДЕФ. Съфинансирането е в размер на 15
%. Включените дейности са изпълнение на строително-монтажни
работи, осъществяване на авторски надзор, строителен надзор и
инвеститорски контрол. Съгласно актуалзиринато обследване за
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енергийна ефективност в сградата ще бъдат изпълнени следните
енергоспестяващи мерки: изолация на покрив, на външни стени, на
под, подмяна на дограма (врати и прозорци), мерки по осветителна
инсталация.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
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.
• Отпуснати еднократни помощи в общ размер на 10 000 лв.
на граждани, в случаите на които НЗОК не поема пълния размер
на операции, скъпоструващи изследвания или пълния размер на
медикаментозно лечение, както и при особено тежки или извънредни
ситуации.
• Обособяване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки
множествени увреждания и техните семейства - той е разположен
в един от корпусите на Детска ясла № 6 в града. В ремонтираните и
специално оборудвани помещения ще се предлагат разнообразни
услуги, съобразени с индивидуалните потребности на децата и техните
близки. Сградата претърпя основен ремонт: изграден бе нов покрив,
внедриха се мерки за енергийна ефективност (дограма, изолация на
стени и под, осветление), направен бе и основен ремонт и преустройство
на помещенията, изграден бе и асансьор за достъп до 2 етаж, доставени
са специализирано оборудване и стандартно обзавеждане, изградена
„Сензорна градина“. В новоизградения ДЦПДТМУТС ще се обслужват
общо 90 деца, в т.ч. 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни
услуги.
Реконструирани и дооборудвани са част от помещенията на Центъра
за обществена подкрепа в Казанлък, като бяха разкрити две нови
дейности: „Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая“.
• Със Заповед № РД 01-0954/14.05.2019 г. на изпълнителния
директор на Агенция „Социално подпомагане“, гр. София е увеличен
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капацитетът на Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък от 60 на
80 места, считано от 01.06.2019 г.
• 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. Договорът по проекта продължава до
31.12.2019 г., на обща стойност 90 406 лв. Капацитета на услугата е 40
места.
• Община Казанлък изпълнява проект „И аз имам семейство” по
ОПРЧР като партньор на Агенция за социално подпомагане. 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.
• Община Казанлък сключи договор по схема BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основната цел е с осигуряването на
патронажна грижа за 142 души да се подобри качеството на живот на
лица с увреждания и възрастни хора над 65 години. За целта ще им се
осигурят почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете,
психологическа подкрепа, консултиране.
• Община Казанлък започна да изпълнява дейностите по реализиране
на Механизма за лична помощ по Закона за личната помощ - приемат
се заявления-декларация за включване, както и за кандидатстване на
асистенти.
• От 4 февруари 2019 г. по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Община Казанлък изпълнява проект
„Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми
на деменция и техните семейства“ по Административен Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0015.002-0011-C01. Разкриването на такъв вид център е нова социална
услуга, предоставяна на територията на общината и единствена за
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Югоизточния регион, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора
и Ямбол. Общата стойност на сключения договор възлиза на 586
890,99 лв., като отпусната безвъзмездна финансова помощ е в размер
на 553 163,00 лв., а размерът на собствения принос на Бенефициента
е 33 727,99 лв. Чрез изпълнение на проекта ще бъде изградена
инфраструктура за предоставяне на социални услуги на лицата с
различни форми на деменция в съответствие с Плана за действие
за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за
периода 2018 – 2021 г. Услугите ще осигурят възможност за социално
включване и превенция от институционализация на лица с деменция и
ще се осигури подкрепа на семействата и грижа за зависимите членове
на семейството. Проектът е с продължителност 24 месеца, през които
ще се извърши преустройство и реконструкция на част от сграда,
изпълнена до степен „груб строеж“ в двора на Дом за пълнолетни лица
с деменция „Димитър Папазов”, гр. Казанлък.
• За Дом за стари хора, гр. Казанлък ул. „Петьо Ганин“ № 52 се работи
по Проект „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения“ към
Фонд „Социална закрила“ при МТСП. В отчетния период проектът е
разработен и одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила“
към МТСП на обща стойност 30 000 лв. Сключен е договор за съвместна
дейност № РД04-13/16.04.2019 г. за 27 000 лв. безвъзмездна финансова
помощ и 3 000 лв. съфинансиране от страна на Община Казанлък.
Доставени и монтирани са 60 бр. единични легла с повдигащ механизъм,
60 бр. индивидуални шкафчета и 60 бр. матраци.
• По решение на Общински съвет – Казанлък Община Казанлък
сключи договор за предоставяне на помещение на СНЦ „Бъдеще за
децата“ в сградата на бившата детска ясла в с. Горно Черковище за срок
от 3 години. В предоставената от Община Казанлък материална база е
разкрита услугата „Детска къща“, като дейността ѝ се реализира от СНЦ
„Бъдеще за децата, гр. Казанлък. В новата услуга за семействата от с.
Горно Черковище родителите могат да намерят подкрепа в грижата за
своите деца, да играят и да се забавлява заедно.
• Съвместната дейност с УНИЦЕФ България е част от последователната
работа на Община Казанлък за партньорство с неправителствените
организации в социалната сфера. Със свое решение Общински съвет
– Казанлък одобри текстът на Меморандум за разбирателство и
сътрудничество за изпълнение на програмата на УНИЦЕФ „Да пораснем
заедно. Работилница за родители. Дългосрочната цел е да се създаде
устойчив модел за подкрепа на родители на малки деца на възраст
до 4 години, както и на бъдещи родители. Основополагащо в нея е
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разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на
детето, т.е. да насърчава положителните отношения между възрастни
и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на
родителя.
СПОРТ
Един от приоритетите в общинската политика на Община Казанлък
е грижата за масовия спорт сред подрастващите, подобряване на
физическата активност, физическото възпитание и спортната дейност.
• Община Казанлък ежегодно подкрепя спортните клубове на
територията на Община Казанлък. През 2019 г. са одобрени 180 000 лв.
като годишна субсидия, с която се финансират общо 29 спортни клуба
от Община Казанлък. С приоритет са клубовете, развиващи детскоюношески школи, както и подпомагане на деца и ученици за участие в
регионални, национални и международни спортни прояви.
• Чрез средствата в Спортния календар за 2019 г. в общ размер 36
500 лв. се реализират редица традиционни спортни събития, както с
местно, така и с национално значение.
• За издръжка на спортните бази за 2019 г. Община Казанлък
осигурява средства на стойност 50 000 лв.
• Успешно се реализираха общинските етапи на Ученическите игри
за учебната 2018/2019 г. Включиха се над 1 060 ученици от 5 до 12
класове в различните видове спорт - футбол, волейбол, баскетбол, лека
атлетика, тенис на маса и шах. Отборите победители взеха участие в
областни и зонални кръгове, а в спортовете футбол, волейбол, баскетбол
и лека атлетика достигнаха и до финалните кръгове. На 20 юни ученици
от ППМГ взеха златен и сребърен медал от игрите в сектора на гюлле,
както и трето място на скок на височина. Отборът на ПХГ ,,Св. Св. Кирил
и Методий“ по волейбол от възрастова група 8-10 клас е победител
и на финалния кръг, което му дава право през 2020 г. да участва на
световното първенство в Бразилия.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
С Решение № 986/28.02.2019 г. на Общински съвет - Казанлък е
приет Общински план за младежта за 2019 г., разработен съвместно
с младежки и неправителствени организации и други младежки
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общности, работещи в сферата на младежките дейности. Общински план
за младежта за 2019 г. е изготвен по методология на Министерството на
младежта и спорта и е изцяло съобразен с приоритетите в Националната
стратегия за младежта 2012-2020.
През отчетния период Община Казанлък подкрепи редица
инициативи на младите хора, чрез осигуряване на необходимите
ресурси.
• Младежки общински съвет-Казанлък организира през октомври
2018 г. първото издание на изложение на университетите и колежите
в страната. В изложението участваха 18 университета и колежа. За да
подпомогнат младежите в кариерното им развитие, на изложението
присъстваха и представители на Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък.
Беше отчетен висок обществен интерес към инициативата.
• Младежки общински съвет-Казанлък организира и проведе
ежегодната си инициатива по повод Деня на народните будители.
Младежите проведоха викторина с въпроси от българската история, а
на правилно отговорилите подаряваха свитъци с факти за българските
ханове, царе и значими личности; тефтерчета с ликовете на Христо
Ботев и Васил Левски, или издание на История славянобългарска.
• Община Казанлък подпомогна проект ,,Образи и текстове“ на
СНЦ ,,Ателието- 2010“. Проектът обхвана младежи от НУПИД ,,Акад.
Дечко Узунов“ и обучаващи се в ШИПИ ,,Арт линия“, разпределени
в три отделни творчески работилници, с цел създаване на групов
творчески продукт. Проектът имаше за цел да провокира въпроси в
младите хора, като ,,Що е изкуство и имам ли място в него?“ , ,,Има
ли бъдеще класическото изкуство в новия информационен свят?“, ,,Как
да използваме изкуството като средство за комуникация?“ и други
подобни.
• Община Казанлък подпомогна участието на членове на Младежки
общински съвет - Казанлък в 12-та национална среща в гр. Горна
Оряховица и 18-та пролетна сесия в гр. Перник. Целта на тези срещи
е обмен на опит с представители на други младежки организации от
различни общини в България.
• Община Казанлък подпомогна и през 2019 г. провеждането на ,,Еко
фестивал“, организиран от СНЦ ,,МЦР-Взаимопомощ“. Сред дейностите
на фестивала са почистване на парк ,,Тюлбето“, арт работилници, конна
езда, огнено шоу и много забавления за малки и големи.
• Община Казанлък съдейства за стартиране на кампания ,,Капачки
за Казанлък“ на СНЦ ,,МЦР-Взаимопомощ“. Целта на кампанията е да
се събират пластмасови капачки в инсталация, под формата на сърце в
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парк ,,Розариум“, след което събраната сума от тяхното рециклиране да
се използва за кауза, свързана с гр. Казанлък. Подобни инсталации вече
има и в други общини.
• Младежки общински съвет-Казанлък съвместно с Български
младежки форум проведоха семинар относно програма ,Еразъм +“.
Участващите дискутираха по теми, като развитие на доброволчеството,
повишаване на гражданската активност, развиване на междукултурния
и международен диалог. Присъстващите се запознаха с това как се
кандидатства за международни проекти по програмата, както и полезни
похвати в сферата на неформалното обучение.
• Община Казанлък и членове на Младежки общински съветКазанлък се включиха в Националната кампания „Великден за всеки
– дари празник на баба и дядо“, която се организира за четвърта
поредна година под патронажа на омбудсмана на Република България
и подкрепена в Казанлък от местния омбудсман Гинка Щерева.
Участващите доброволци събраха дарени продукти общо 154 пакета,
които се разпределиха от кметовете на населените места на територията
на община Казанлък.
• Членове на Младежки общински съвет-Казанлък почистиха
емблематичната скулптура за Казанлък ,,Тракийката“, с което искаха да
мотивират и други млади хора, да се включват в социалния живот на
града и да допринасят той да изглежда привлекателно за туристите.
•В началото на 2019 г. Младежки общински съвет-Казанлък проведе
инициатива ,,Младежкото мнение има значение“. Бяха разпространени
в гр.Казанлък и малките населени места анкетни карти, в които младите
хора имаха възможност да опишат своите проблеми, виждания
за развитието им или предложения за подобряване на живота им
в общината. Анкетните карти бяха обобщени и представени на
ръководството на Община Казанлък.
• Младежки общински съвет, съвместно с Община Казанлък,
организираха състезание „Стратегът”, ориентирано към средните
училища, професионалните гимназии, неправителствени организации
и сдружения в Казанлък. Целта на инициативата бе да се запознаят
младите жители на община Казанлък с приоритетите в развитието
на младежките дейности. Състезанието имаше за цел да даде нови,
свежи и актуални идеи за развитието на младите жители на общината и
привличане на нови членове към Младежки общински съвет-Казанлък.
• Община Казанлък подпомогна провеждането на седмото издание
на ежегодния футболен турнир на Фондация ,,Дон Боско“, с участието
на ученици от средните училища на град Казанлък. В организирането
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и провеждането на турнира участие взе и доброволец от Европейски
корпус за солидарност Ян Врба, който работи с ромски деца и
младежи в клона на фондацията по проект „Образование vs. Бедност
3“,2018-2-BG01-KA125-048113, съфинансиран по програмата на ЕС
„Еразъм +“
• Млади хора от гр. Казанлък бяха отличени в Национална награда
за благородство и доблест. Младежите спечелиха наградата, заради
свои успешно изпълнени доброволчески инициативи, с което са
допринесли за различни социални каузи. На церемония в София
наградата получиха председателят на Младежки Общински съвет
Християн Трошанов и Мартин Михалев- секретар на Младежки
общински съвет. Инициативата отличава момчета и момичета от цяла
България на възраст до 20 години, които възраждат забравени ценности
като смелост, справедливост, щедрост, благородство, вяра, родолюбие,
и са новите будители на България.
• И през 2019 г. Община Казанлък обяви покана за кандидатстване
за финансиране на проекти за младежки дейности, насочена
към организации, регистрирани по закона за юридически лица с
нестопанска цел или по Закона за народните читалища и осъществяващи
дейности в обществена полза, както и към неформални младежки
групи, сформирани от три или повече лица. Финансовият ресурс по
поканата е част от ,,Младежки календар“ за 2019 г., като приоритетни
области за финансиране са: решаване на конкретни социални
проблеми; повишаване на социалната ангажираност на младежите за
разрешаване на специфични проблеми; преодоляване на социалната
изолация; насърчаване на творческите умения и инициативи на
младите хора; утвърждаване на национални традиции; насърчаване на
здравословния начин на живот; екология; развитие на демокрацията и
защита на човешките права. Всички подадени проекти са одобрени за
финансиране.
• В проект са няколко инициативи на Младежки общински съветКазанлък, сред които:
Семинар за родители и ученици ,,Безопасен интернет“; мащабна
младежка инициатива ,,Младежки празници“ за отбелязване
Международен ден на младежта – мотивиращи лекции за млади хора
от общината, включване в различни работни групи по интереси; Второ
издание на изложение на университетите и колежите в страната и др.
•
Община Казанлък подкрепя младите хора и чрез участие в
различни национални и
оперативни програми. С финансовата подкрепа на Национална
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програма „Активиране на неактивни лица“ функционира експертна
длъжност „Младежки медиатор“, който подпомага процеса по
активиране на не активни младежи, които не учат, не работят и не са
регистрирани в Бюро по труда.
• Чрез Програма „Старта на кариерата“ ежегодно се осигурява
възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,
завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между
образование и заетост.
ИНФРАСТРУКТУРА
За изминалите четири години от началото на мандата в община
Казанлък са асфалтирани повече от 103 кв.км., от които 115 улици в
града и 181 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 подземни
комуникации.
• С Решение на Общински съвет – Казанлък е одобрено задание
за изработване на ПУП за поземлен имот с площ от 68,337дка 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.
• Общински съвет взе решение за създаване на ново търговско
дружество между Община Казанлък и Министерство на икономиката
за изграждане на индустриална зона в Казанлък.
• Финансирани са от Областна администрация – Стара Загора
помощни планове и планове на новообразуваните имоти за земеделски
земи с разпоредба § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землище на с.Средногорово,
с.Овощник, с.Кънчево, с.Розово, с.Шейново, с.Долно Изворово, гр.Крън
и с.Ясеново, като се очаква до края на 2019г. одобряване на плана на
новообразуваните имоти за тези землища.
• Финализирана е промяната на предназначението на разширението
на гробищен парк гр.Казанлък, като същият е разширен с 20 дка,
започната процедура по разширение на мюсюлманското гробище на
с.Ясеново.
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В отдел УППК са разгледани и приети проекти, след което са
издадени разрешения за строеж от Главния архитект на Община
Казанлък за важни общински обекти:
• Реконструкция на ул.“Олимпиада“ и ул.„Толиати“, като първи етап
ще бъде асфалтиране на улиците, а като втори етап се предвижда
изграждане на велоалея успоредно на платното.
• Реконструкция и възстановяване на два броя плочести водостока
и оформяне на трапецовидно сечение в обхвата на уличната регулация
с дължина на участък от река “Стара река” с. Енина и в участъка на
кв.Крайречен на гр.Казанлък.
• Основен ремонт на надлез по бул.“Розова долина“ до „Катекс“АД.
• Външно ел.захранване и зарядна станция за електробуси.
• Изграждане на пътно платно на ул.“Орфей“.
• Миникомплекс за футболни игрища и спортна база в кв.450 – до
„Младежки дом“ на БФС, които ще разширят и подобрят спортната база
на гр.Казанлък.
• Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница
и култов комплекс “Оструша”.
• Реконструкция и ремонт на народно читалище “Цвятко Радойнов”
–гр.Крън.
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17
“Славейче”.
• Светофарна уредба на кръстовището на бул. “Ал. Батенберг” с ул.
“Чаталджа” и ул. “Надканиджа”.
• Облагоустояване на междублокови пространства за алеи и
озеленяване, с поставяне на детски съоръжения в кв.80 между
ул.“Тракия“, „Преображение“ и бул.“Никола Петков“, което предстои за
реализиране.
• Изработени са служебно проекти за огради на ПМГ „Никола
Обрешков“ и ДГ №6 „Еделвайс“ и са издадени разрешения за строеж.
• Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на
деменция и техните семейства - довършване на строеж, преустройство
и реконструкция на “дом за стари хора”.
• Одобрени са проекти и е издадено разрешение за строеж за „Спа
хотел, конферентен център и басейни в“ кв.Казанлъшки минерални
бани, който е особена значимост за развитие на спа туризма в община
Казанлък.
• Изчертаните скици за периода октомври 2018- юни 2019г. за
гр.Казанлък и всички населени места в общината са 920 бр. като част
от тях са за проектиране, а останалите са за нотариус, справки, за
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присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура и други
и са отразявани документи за собственост в разписните книги на
населените места и заверени декларации по чл.14 от ЗМДТ.
• 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.
• Издадени са копия - извадки от действащи ПУП и други копия от
строителни книга.
• Дадени разрешения (заповед) за изменения на ПУП –69 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 експоатационните
дружества, за които са внесени в община Казанлък
• Изработени са служебно подробни устройствени планове за
гр.Казанлък и другите населените места във връзка с включване в
инвестиционната програма на общински обекти за продажба.
• Подготвени са задания и доклади до Общински съвет – Казанлък
и са започнали процедури за редица обекти по отреждане на терени
с особено обществено значение за населените места и свързани с
обществено-икономическото развитие на общината, като
• Подготвени 23 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 77 бр. заповеди за одобряване на подробните
устройствени планове, след като са разглеждани и приети от ОЕСУТ.
• През изминалия период са проведени 17 заседания на Общински
експертен съвет по устройство на територията и заседанията са
разгледани инвестиционни проекти и подробни устройствени планове,
които са в процедура, приети и одобрени.
• За периода октомври 2018- юни 2019г. са издадени 213 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, 62бр. заповеди за промяна по време на строителството
и 24 бр. разрешения за поставяне.
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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
и за предоставяне на поземлени имоти на собственици с разпоредба
по чл.19 от ЗСПЗЗ, които не са вписали в картите на възстановената
собственост за землищата на община Казанлък.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
За тази календарна 2019 година съгласно Решение № 961, приетото
на заседание на Общинския съвет от 04.02.2019г., Приложение №13 е
неразделна част от общинския бюджет и представлява инвестиционната
програма на Общината за почти 7 милиона лв.
През последните месеци на 2018 г., за нуждите на 20-те селища в
Общината през 2019 година бе изготвен проектобюджет от получени
различни предложения и подробни проучвания, от който в Приложение
№13 остават 113 позиции в размер на 6 938 412 лв.
Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи
за 2019 година по Приложение №14 е общо 1 032 341 лв. като тези
средства са насочени към 12 обекта, а от тях за ремонтиране на
четвъртокласната пътна мрежа в Общината сумата е 200 000 лв.
Най-голeми размери от тези субсидии са отделени за следните
обекти:
1. Асфалтиране на ул. “Орфей” - 2300 кв.м с тротоари – 196 000 лв.;
2. Облагородяване на междублоково пространство в кв. 80 между
ул. “Тракия”, бул. “Никола Петков” и ул. “Преображение” – 140 000 лв.;
3. Изграждане на БКТП за паркинг електробуси – 70 000 лв.;
4. Асфалтиране на паркинг на жил.блок на ул. “Старозагорска” №6
– 67 500 лв.;
5. Асфалтиране на ул. “Есперанто” – 65 000 лв.
6. Асфалтиране на паркинги на жил.блокове №15 и 16 в кв. “Васил
Левски” - 1100 кв.м – 65 000 лв.
Разчетът за разпределението на средствата от приходи от сделки за
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 година е показан
в Приложение №15, които са в размер на 3 028 645 лв. за 49 обекта,
като от тази сума са отделени 348 153 лв. за 7 преходни обекта.
От новите обекти за 2019 г. най-голяма е сумата за основен ремонт
на тротоари в Общината - 272 000 лв., а следващата - 220 000 лв. е
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предназначена за частично изкърпване на улици. Предвидени са за
асфалтиране 3 улици в гр. Казанлък и 22 улици в селата Бузовград,
Горно Черковище, Горно и Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка,
Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, Хаджидимитрово,
Черганово, Шейново, Ясеново и гр. Крън.
Преходни от 2018 г. са още 4 улици в гр. Казанлък зa асфалтиране
през 2019 г.: ”Зора”, Цар Петър”, “Граф Игнатиев” и “Христо Смирненски”
на обща стойност 200 000 лв.
Преходен е и обект “Изграждане на светофарна уредба на
кръстовището между бул.“Александър Батенберг“ и ул.“Чаталджа“ за 75
630 лв., който регулира и облекчaва трафика на движението в пиковите
часове към ж.к. “Изток.
Остана недовършен до края на 2018г. обект: “Изграждане на
съблекалня на футболен спортен терен - гр. Крън” за 46 383 лв., който в
началото на 2019 г. бе завършен.
Освен посочените преходни обекта от Приложение №15, в
Приложение №13 има и други обекти започнати през 2018 г. и завършени
в първите месеци на 2019г. Например дейностите за подобряване на
състоянието на сградата на Дневна детската ясла №6 „Надежда“ в кв.
“Васил Левски”: подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени,
ремонт и топлоизолация на покрива приключиха през м. март. Обекта е
наименован “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“ и е на стойност 158 618 лв.
В много от детските градини до средата на годината приключиха
основните ремонти на:
- водопровод в ДГ №18 “Пчелица”, гр. Казанлък – 17 140 лв.;
- част от оградата на ДГ №2 “Снежанка”, гр. Казанлък – 6 100 лв.;
- цокъл, стълбище и тераси на ДГ №15 “Звънче”, гр. Казанлък – 15
000 лв.;
- скатен покрив на къща в двора на ДГ №3 “Теменуга”, гр. Казанлък
– 10 000 лв.;
- плосък покрив на ДГ “Буратино” в с. Г. Черковище – 15 000 лв.;
- ремонт на оградата на ДГ №6 “Еделвайс”, Казанлък.
За детските градини в инвестиционната програма за 2019 г. са
осигурени средства за детски съоръжения: за ДГ №16 “Роза”, гр.
Казанлък; за ДГ №13 “Мечо пух”, гр. Казанлък; за ДГ №1 “Здравец”,
филиал в с. Енина; за ДГ № 6 “Еделвайс”, гр. Казанлък, както и за парк в
кметство Бузовград с обща стойност 36 124 лв.
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• С постановление на Министерски съвет №125 от 29.06.18г. са
отпуснати средства на обща стойност 341 823 лв. като по договор
бяха предвидени 128 802 лв. за СМР при изграждане на 2 плочести
водостока в с.Енина, чието изпълнение приключи на 27.03.2018 г., а за
останалата сума бе изградена подпорна стена в кв. Крайречен.
• От средства по постановление на Министерски съвет №315 от
19.12.2018г. са асфалтирани 11 улици в селата Бузовград, Долно
Изворово, Копринка, Кънчево, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово,
Шейново, Ясеново и градовете Крън и Шипка за 350 000 лв.
• Със същото постановление са финансирани 200 000 лв. за
велоалеята в гр. Казанлък-Овощник.
• С постановление на Министерски съвет №315 от 19.12.2018г. е
осигурено финансиране за обект: “Основен ремонт на надлез КАТЕКС
- участъка от бул. “Розова долина” от кръговото кръстовище с ул. “Бачо
Киро” до пътен възел на околовръстен път – гр. Казанлък на стойност 2
500 000 лв.
• След благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на
централна градска част на гр. Шипка на стойност 121 733 лв., през 2019г.
продължава обновяването на център в гр. Шипка с алеи на мини парк 500 кв.м. и детски съоръжения за 35 330 лв.
• В края на 2018 г. приключи облагородяването на междублоково
пространство на ул. “Константин Величков” с финансиране 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.
• Благоустроено е междублоковото пространстранство между бл. 60,
51, 52, 53 и бл. 46 в ж.к.”Изток“ с алеи, озеленяване и поставяне на детски
съоръжения за 323 580 лв. и продължи през 2019г, с облагородяването
на парк ж.к. “Изток” до блок 60 с допълнителни детски съоръжения,
ударопоглъщаща настилка и фитнес уреди на открито за 18 841 лв.
• Приключи подмяната на калдъръмената настилката с павета на
ул.“Княз Мирски“, гр. Казанлък на стойност 56 633 лв.
• За последните две години в община Казанлък за ново строителство,
основни и текущи ремонти по улици и пътища сумата е 5 750 085 лв., от
които за 2018г. е 2 470 490 лв., а за 2019 г. - 3 289 595 лв. и са асфалтирани
повече от 52 610 км, от които 76 улици в град Казанлък и 130 улици в
другите населени места на Общината. За сравнение през 2019 година
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цифрите спрямо 2018г. са се увеличили не само като стойност, защото
през 2018г. са асфалтирани 11 000 км, а през 2019 г. - 13 000 км, като
съответно броя улици са 46 през миналата година и 51 бр. в настоящата.
• През 2019 г. най-значими суми за асфалтиране на улици са отделени
за разположените в ж.к. “Изток” улица “Олимпиада” - 9800 кв.м (след
ВиК) за 200 000 лв. с южния тротоар-1100 кв.м - за още 57 000 лв. и
улица “Толиати” - 2520 кв.м (след ВиК) за 100 000 лв.
• През последната година са извършени 233 услуги със съставяне
на Протокол №2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителство, с което се изразява
осъществяването на контрол по строителството при откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на
строежа.
С Протокол №3 от Наредба №3/31.07.2003 г. се извършва проверка
на съответствието на строежа с издадените строителни книжа - като са
извършени 296 проверки, за всяка от които е съставено Приложение №3
към чл. 7, ал. 3, т. 3 на горната наредба, което представлява Констативен
акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни
книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по
отношение на застрояването.
Горните цифри са показателни не само за това, че средно на работен
ден са изготвяни по един от двата вида протоколи, но и че в населените
места на община Казанлък през изтеклата година е започнало
изграждането на значителен брой строежи.
Средно на ден през годината се е издавало поне едно Удостоверение
за търпимост - през последната година са 266 бр., които нотариусите
изискват при прехвърлителни сделки на имоти, а напоследък и
банките настояват клиентите им, които теглят кредити да представят
удостоверение за търпимост.
Другият вид услуга на гражданите, което се издава след съответното
извършване на тази дейност е Удостоверение за нанасяне на
новоизградени сгради в действащия кадастрален план при представени
екзекккуитивни геодезически заснемания – 126 бр. при представени
екзекккуитивни геодезически заснемания са за последната година, а
предоставянето на данни от действащ кадастрален и/или регулационен
план е било осъществено документално – 69 пъти.
През годината е извършена регистрация на 125 бр. Технически
паспорта на строежи и заверени технически паспорти на сгради.
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Обект на регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация и
издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ) за
видовете строежи от IV и V категория в община Казанлък за последната
година е извършено за 118 бр. строежи.
В противоположна посока е необходимостта за издаване на
удостоверение не при изградена, а при съборена сграда, каквито
удостоверения за последната година са издадени общо 112 бр.
През последната година са премахнати или иззети нередовно
поставени общо 83 гаражни клетки. Доброволно или със съдействието
на Общината след посочване от „Балканинвест“ ЕООД са заведени
преписки и е осъществена организация за премахване и изземване на
24 бр. гаражи в кв.104, 15 гаража в квартал 405, 12 бр. в кв. 252, 9 бр.
в кв. 282, 8 бр. в кв. 390, 4 бр. в кв. 238, 4 бр. в кв. 92, 3 бр. в кв. 80, 2 бр.
в кв. 93 и 2 бр. в кв. 95.
В кв. „В. Левски“, зад гаражните клетки в близост до ж.п. линията,
бяха разчистени общинските терени и тези на ж.п. инфраструктура,
завзети незаконно с различни цели от недобросъвестни граждани.
След премахването на незаконно изградени постройки в месността
„Касмера“ през изминалата година се започна и премахването на
незаконни постройки в месността „Старите лозя“. В проверените
21 имота са констатирани 24 бр. незаконно изградени различни по
големина и вид постройки. Доброволно са премахнати 9 постройки, а
останалите се премахват принудително.
Съвместно с РПУ Казанлък и Агенция по храните – Стара Загора се
извършиха проверки на търговски обекти в кв. Кармен в гр. Казанлък
и в селата Шейново и Хаджи Димитрово. Впоследствие се извършиха
и проверки без участие на Агенцията по храните и бяха констатирани
обекти, които са построени без строителни книжа и предстои тяхното
премахване. Проверени са общо 24 сгради, като 2 търговски обекта
в с. Шейново са с необходимите строителни книжа и не подлежат на
премахване, останалите са в процедура на премахване.
Мостове и др. съоръжения - Комисия назначена със заповед
666/09.05.2019 г. в периода от 14 май до 12 юни извършва проверка на
мостове, водостоци, надлези, подлези, подпорни и декоративни стени
и водоизвеждащи устройства по уличната мрежа в населените места и
по четвъртокласните пътища в Община Казанлък. Проверени са общо
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112 съоръжения и е извършена оценка за необходимостта от ремонт и
почистване на коритата на реките около съоръженията.
Комисията по безопасност на движението по пътищата –
През последната година са проведени 9 заседания на комисията,
назначена със заповед № 792/27.05.2019г., където са разгледани 164
писма с искания и сигнали свързани с безопасността по пътищата в
Общината.
На всеки 3 месеца се извършват проверки свързани с безопасността
на движението по пътищата като се извършва контрол по състоянието
на пътните знаци, светофарите, маркировката и пр.
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Община Казанлък финализира първи етап от 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.През месец Май 2019 год. е сключен
едногодишен договор със същия предмет на дейност с „ЕКОБУЛСОРТ“
ЕАД., поради изтичане срока на предходния договор. С помощта на
компостиращата площадка се намалява количеството на депонираните
биоразградими отпадъци. Предварителното третиране на „зелени“
отпадъци има за цел производството на компостен материал.За
периода от приети 59 080 тона биоразградими отпадъци е произведен
20 360 тона сертифициран компост
От приети други отпадъци от механично третиране /биоразградима
фракция/-1849.980 тона, произведено количество годно за употреба
550.000 - стабилизирана органична фракция.
Сключен е Договор - 06-86/23.04.2019 за изготвяне на проект за
рекултивация чрез експлоатация на депото в с. Шейново. За периода от
м.Октомри 2018 г. до м.Юни 20198 год. постъпленията от депониране
на строителни отпадъци са на стойност 37 369.08 лв. с 12 370.08 повече
от предходния период, в резултат на мерките, които са приложени за
охрана и контрол на депонирането.
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Във връзка с предоставеното на Община Казанлък за управление и
ползване находище на минерална вода „Овощник“ и съгласно Закона
за водите. Има издадени осем разрешителни за водовземане от
минерални води. Предстои издаване на нови разрешителни. Община
Казанлък извършва ежемесечен мониторинг на измервателните
отчитащи тела. Постъпленията от такса за водопренос и водоползване
на минерални води са на стойност 57 933.32 лв.
По предписание на РЗИ Стара Загора Община Казанлък извършва три
пъти годишно третиране на тревните площи в паркове, междублокови
пространства, детски градини и училища срещу кърлежи и комари.
Извършва се и дератизация на всички 1200 бр. 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 70 бр. покривала за на пясъчниците на
детски градини и филиалите към тях.
Извършва се двукратна дезинсекция на територията на община
Казанлък,
• язовир Копринка
• гр. Казанлък по поречието на р. „Стара река“
• с. Дунавци
• с.Ръжена
• с.Овощник
Извършени са залесявания на между блокови пространство в кв. ж.к.
„Изток“ между бл. № 39 и № 44, №45, № 47.Засети бяха, широколистни
дървета от видовете чинар, американски ясен, пенсилвански ясен,
явор. Залесяването е инициатива на отдел „Екология“ при Община
Казанлък. Предстои подмяна на дървесните видове намиращи се на
ул.“Стара планина “.
С цел опазване на компонентите на околната среда и чистотата
в населените места в Община Казанлък са съставени 26 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.
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Община Казанлък има сключен Договор за управление на горски
територии, собственост на община Казанлък със ТП “Държавно Горско
Стопанство“ Казанлък.
В приходната каса на Община Казанлък за периода от месец Януари
до месец Юни 2019 година са постъпили 32 410.81 лв. Формираните
постъпления са от договори за наем на общински пасища и мери.
Сключени са 62 договора за отдаване под наем на полски пътища и
канали, приходите от които са 36 051.96 лв
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
За периода от 01.09.2018г. до 30.06.2019г. са:
• съставени са 145 броя актове за частна общинска собственост и 166
броя публична общинска собственост, като за периода от 01.11.2017г.
до 31.08.2018г. съответно - 117 бр. и 75 бр. 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 са 93 броя удостоверения за справки по актовете книги,
при издадени 85 броя за предходния период;
• отписани са 60 броя имоти поради разпоредителни сделки, при 75
броя за предходния период;
• изготвени са 97 броя отговори по молби на граждани, при 115 броя
за предходния период.
Общо приходите от разпоредителни сделки с имоти – общинска
собственост за периода 01.09.2018г. до 30.07.2019г. възлизат на: 1 563
665,20 лв., като за периода: от 01.11.2017г. до 26.09.2018г. възлизат на:
1 084 039,68 лв. без ДДС, разпределени, както следва:
• по договорите за прекратяване на съсобственост чрез доброволна
делба по редана чл. 36 от Закона за общинската собственост са в размер
на 1 760 лв. при 39 542,60 лв., без ДДС за предходния период;
• 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 – 31 070 лв., като за предходния период - 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,
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управление и разпореждане с общинско имущество – 139 097 лв.
01.11.2017г. до 26.09.2018г. приходите са били 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– 152 998,63
лв. без ДДС при 39 522,08 лв., без ДДС за предходния период;
• За периода няма извършвана продажба на общински жилища.
За периода 01.11.2017г. до 26.09.2018г. 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.
• Приходите от проведени процедури по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол са в размер на 171 403
лв. Очакваните приходи след проведени публични търгове и предстоящо
сключване на договори през м. юли 2019г. са 384 805,30 лв. или всичко
очаквани към 31.07.2019г. – 622 278,30 лв.и очаквани приходи към
31.12.2019г. - 66 070 лв. Постъпилите приходи за периода 01.11.2017г.
до 26.09.2018г. са били 40 340,00 лв. без ДДС, при постъпили за периода
от 01.11.2016г. до 30.09.2017г. – 150 170,00 лв.;
• Приходите от проведени публични търгове по реда на ЗОС и
Наредба №15 на ОбС-Казанлък за отчетния период 01.09.2019г. до
30.06.2019г. възлизат на 527 318 лв. От проведени търгове през м.юли
и предстоящо сключване на договори - 89 143,33 лв. и към 31.12.2019г.
– 159 050 лв., или всичко очаквани към 31.07.2019г. – 616 461,33
лв.Очаквани приходи към 31.12.2019г. – 159 050 лв. Постъпилите
приходи за периода 01.11.2017г. до 26.09.2018г. са били 858 829,00 лв.,
като за предходния период са били 824 666,00 лв.;
 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 29 броя заявления с декларация към тях на
кандидати за настаняване в общински жилища. От тях на 21 заявителя
са присъдени група и подгрупа. Предоставените нови жилища за
периода са 4 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 4 154,93 лв., в това число 744,27 лв. лихва.
Община Казанлък разполага със 13 190,80 кв.м. жилищна площ и
постъпленията от наеми на месец са 8 738,31 лв. без ДДС.
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Общинските жилища се разпределят основно на: апартаменти –
115 бр. и къщи – 77 бр. През 2018г. са били: 118 бр. апартаменти и
къщи – 77 бр. Същите са разположени основно в ж.к. „Изток“, кв. „Васил
Левски“, под ж.п.гара и около бул. „23 Пехотен шипченски полк“ и бул.
„Княз Александър Батенберг“.
Събраният наем за ползване на общински жилища за периода
от 01.09.2018г. до 30.06.2019г. е 83 928,85 лв. без ДДС. За периода от
01.09.2017г. до 30.06.2018г. е бил 74 569,88 лв. без ДДС.
 В изпълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
За периода от 01.09.2018г. до 09.07.2019г. са отдадени 110 бр. обекти
с траен статут. Приходите от тях са в размер на 218 882 лв., от които 6
600 лв. са платени наеми от предходни години.
За периода от 01.09.2018г. до 09.07.2019г. приходите от отдадени
под наем земеделски земи възлизат на 34 153 лв. Постъпилите суми
от наем на земя по сключените договори за предходния период са в
размер на 28 960,00 лв.
 Микроязовири на територията на Община Казанлък:
1. След проведена процедура за 6 микроязовира за
предоставянето им на концесия, към 30.09.2016г. е имало сключени 4
бр. договори, като приходите от тях възлизат на 5 544 лв. с ДДС. През
2017г. и 2018г. договорите са 5 бр. и приходите възлизат на 6 276 лв. на
година. Към настоящият момент приходите запазват размера си.
2. През 2018г. са отдадени още три микроязовира в: с.Ясеново,
гр.Шипка и гр.Казанлък от които постъпленията от наеми възлизат
на 2232,00 лв. В края на 2018г. е прекратен един договор за наем.
Приходите към 09.07.2019г. възлизат на 8 956 лв.
 За периода от 01.01.2019г., след решения на Общински съветКазанлък са сключени следните договори:
1. С Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за
предоставяне на общински имот на ул.“Цар Иван Шишман“, гр. Казанлък
– за управление.
2. Предоставен на СНЦ „Бъдеще за децата“ на помещение „бивша
ДЯ в с. Г.Черковище за реализация на проект „Шанс за всяко дете“ - под
наем.
3. Отдаване на нов срок от 5 години на помещения за спортни
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дейности в СОУ „Екзарх Антим I“ на стрелковите клубове „РАПТОР
АРЧЕРИ“ и „Севтополис“. В Младежки дом е отдадено помещение на
СК „Моделизми“.
 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 30 обекта, сключени договори 29 броя. За
предходния период са били 23 обекта и съответно са сключени договори
за наем.
За периода от 01.09.2018г. до 30.06.2019г. приходите от отдадените
общински терени и обекти с временен статут възлизат на 152 492,24
лв. Очакваните приходи към 31.12.2019г. – 88 537,38лв. За периода
от 01.11.2017г. до 31.08.2018г. общата сума от отдадените под наем
общински терени и павилиони са били 159 239,00 лв.
 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 01.09.2018г. до 30.06.2019г.:
1. Издадени са 257 бр. разрешителни, от които е събрана сумата
169 297 лв.
2. Издадени са 28 броя разрешителни за ползване на общинските
пазари и е събрана такса в размер на 7 228 лв.
3. За ползване на общински терени за организиране на празници,
събори и панаири са събрани такси в размер на 29 516,40 лв.
4. Извършена е категоризация на 51 бр. обекти и е събрана такса
в размер на 24 795 лв.
5. От заверка на 1 853 разрешителни за извършване на търговска
дейност на територията на община Казанлък е събрана такса 3 794 лв.
6. Издадени са 5 броя разрешителни и е събрана такса в размер
на 310 лв.
7. Издадени са 17 броя разрешения за удължено работно време и
е събрана такса в размер на 1 720 лв.
Обшо приходи от такси по реда на Наредба № 26 на Общински
съвет-Казанлък: 236 660,40 лв.
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 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 01.09.2018г. до 30.06.2019г. събраната такса е в
размер на 18 230 лв.
 Съставени са 9 броя Наказателни постановления в резултат от
направените проверки по Закон за защита на потребителите и по Закон
за туризма, като за 7 бр. са внесени наложените санкции.
За периода от 01.09.2018г. до 30.06.2019г. от глоби и санкции са
постъпили 11 210 лв., като за периода - 01.11.2017г до 30.08.2018г. от
глоби и санкции са постъпили 18 450,00 лв., и за 2017г. - 10 400 лв.
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. Към
настоящият момент се наблюдава тенденция за липса на информация за
работно време, не поддържане на регистри за предявени рекламации
и неподновяване на категорията на обектите на територията на община
Казанлък.
Общински търговски дружества
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, административноправни 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. С Решение № 815/26.07.2018г. в
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„Балканинвест“ ЕООД се вля без ликвидация от 12.10.2018г. „Хигиенни
и битови услуги – Казанлък“ ЕООД.
Към 31.12.2018г. „Балканинвест“ ЕООД приключва отчетния период
на печалба в размер на 2 150,00 лв. 2017г. дружеството е реализирало
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 2018г. със 3 212,56 лв.
счетоводна загуба. 2017г. е приключила със 11076,83 лв. счетоводна
загуба, при 6 135,51 лв. през 2016г.
•
„Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД
С Решение № 815/26.07.2018г. общинското търговско дружество бе
прекратено без ликвидация, чрез вливане в „Балканинвест-Казанлък“
ЕООД от 12.10.2018г.
•
„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 разполага със специализирани кабинети по 16
медицински специалисти. Медико-диагностична клинична лаборатория,
медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, сектор по
физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен
кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ.
Финансовият резултат към 31.12.2018г. е счетоводна загуба в
размер на 25 489,76 лв. и балансова загуба – 22 882,84 лв. През 2017г.
дружеството приключва със счетоводна загуба в размер на 19 691,79
лв., при счетоводна загуба през 2016г. в размер на 22 226,65 лв.
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•
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.
Болницата предоставя на пациентите си диагностика и лечение,
чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести,
ендокринология, гастроентерология, детски болести, акушерство и
гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология,
неврология, онестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа
физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и
ренгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар
на друго лечебно заведение.
Отчетната 2018г. дружеството приключи със 178 хил. лв. счетоводна
загуба. Отчетната 2017г. дружеството приключва с 283 хил.лв.
счетоводна загуба при 215 хил.лв. през 2016г.
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%;
ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
Община Казанлък е първостепенен разпоредител с бюджетни
средства. В състава на Общината 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, заверени от
Сметна палата „Без резерви“.
Бюджета на Община Казанлък се съставя и изпълнява, съобразено
стратегическите цели, приоритети, мерки и план за развитие на
общината. Основна цел е запазване и подобряване на финансовата
стабилност на Общината.
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Отчетът на Бюджет за 2018 на Община Казанлък сочи най-голям
обем средства за жителите. С близо 6,4 милиона повече от отчета
за 2016 година и с над 3,2 милиона спрямо 2017 година. Отчетът
за касово изпълнение за първото шестмесечие на 2019 година вече
надхвърля 51.4% спрямо 2018 година.

Собствените приходи на Община Казанлък се планират съобразно
нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните
данъци и такси, очакваното реализиране на продажби по ЗОС – като е
запазено изискването средствата от продажби на общинска собственост
да се използват за инвестиционни разходи – капиталови разходи и
текущ ремонт.
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.
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Приходи

Отчет
31.12.2016 г.

Отчет
31.12.2017 г.

Отчет
31.12.2018 г.

Отчет
30.06.2019 г.

Патентен данък и данък
в/у таксиметров превоз на
пътници

112 627

209 941

161 014

82 486

Данък върху недвижимите
имоти

1 622 129

1 640 041

1 594 995

1 165 294

Данък върху
средства

превозните

2 270 311

2 286 114

2 421 312

1 699 146

Данък на придобиване на
имущество по дарение и
възм. начин

818 497

970 132

787 665

469 649

32 226

29 403

33 140

19 916

Туристически данък
Други данъци

1 096

1 758

1 229

708

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

1 677 729

2 040 460

2 331 626

1 211 411

Общински такси (§27-00)

4 504 960

4 931 614

4 969 074

3 143 203

416 121

502 089

654 710

308 717

Глоби, санкции, наказателни
лихви (§28-00)
Други приходи §36-00
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА
Приходи от концесии
Внесен ДДС и др. данъци
върху продажбите
Помощи и дарения
страната и чужбина
Приходи

от

158 092

89 215

113 811

59 657

3 572 447

2 416 790

1 637 834

383 185

19 951

23 759

32 807

24 452

-216 078

-584 504

-503 710

-328 165

866 926

145 516

1 027 841

137 024

15 857 034

14 702 328

15 263 348

8 376 683

Основен дял в общински приходи заемат данъците върху
недвижими имоти и превозни средства, общинските такси и приходите
от собственост.
Изпълнението на приходите за 2019 година е 55% спрямо отчета за
2018 година, а само при данъчните приходи е близо 69% от отчета им
за 2018 година.
Най-голяма част от общински такси заема Такса битови отпадъци.
Към 30.06.2019 г. е в размер на 2 108 662 лева. За сравнение за същия
период през 2018 г. е 2 004 758 лв., 2017г. е 2 030 692 лв. и за 2016г. – 1
745 035 лв.
Значителен ръст през годите се отчита при постъпленията от
приходи от собственост – наеми за земя, имущество, приходи от услуги
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Разходи по бюджета на Община Казанлък
Разходите са съобразени с годишните цели и приоритети,
възможните ресурси и източници на финансиране. Разходите за
персонал са съобразени с нормативните възможности и ограничения.
В тях се включват средства за заплати, средства за допълнителни
възнаграждения, работно облекло, СБКО и други социални разходи,
обезщетения и дължими осигуровки от работодателя.
Три години поредни години ръководството на Община Казанлък
успя да се увеличи заплатите за абсолютно всички общински структури
с по 10% на година, включително и на второстепенни разпоредители с
бюджет.
През 2016г., 2018г. и 2019 г. са увеличени и заплати на медицинския
персонал към функция „Здравеопазване“, съответно с 5%, 20% и 14,5%.
В сферата на образованието фонда за работни заплати също беше
увеличен три пъти – през 2016 г. с 5%, през 2017г. с 22% и през 2019 г.
с 20%.
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Близо 23 милиона са вложените капиталови разходи от 2016
година до юни 2019 година за неотложни ремонти, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, газификация на детски градини и
детски ясли, изграждане на алеи, асфалтиране на уличната мрежа в
града и населените места, оформяне на междублокови пространства,
реконструкция на улично осветление, ремонт на тротоари и подобряване
на организацията на движението, проектиране, изграждане на ВиК и
други.
Заеми по бюджета на Община Казанлък:
През 2014 година Общински съвет взе решение за теглене на кредит
във връзка с загубеното дело с „Тракия трейд” за нищожност на договор
от 2007 година „на бившата Инфекциозна болница“ или накратко
„дупката“. „Дупката“, която коства на Община Казанлък 4 000 000 лева
и изплаща по 800 000 лева годишно.
Към края на юни 2019 година е единственият банков кредит на
Общината с остатъчен размер 1 133 333 лева.
През 2019 година приключи и дългосрочния кредит с Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за проект
„Внедряване мерки за енергийно-ефективна реконструкция на МБАЛ
„Хр. Стамболски“.
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.
ПРАЗНИЦИ И КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
Като част от управленската си политика, Община Казанлък
последователно и упорито работи за подсилване на потенциала
в областта на културата, за да стане общината по-привлекателна
за туризъм и бизнес, като по този начин допринесе за социален и
икономически растеж. Опазването на историческите ценности и
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културните традиции на Казанлък, както и тяхното популяризиране е
една от основните задачи на общината.
• След успешно реализираните две паркови пластични
композиции за облагородяване
на парковото пространство в парк „Розариум“ бе обявен следващ
конкурс, в който участие взеха 11 скулптора с 15 проекта, които предстои
да бъдат разгледани и оценени от комисия, след което реализирани.
Броят на представените за разглеждане проекти, както и безспорните
имена на техните автори показва интереса и авторитетността на
конкурса.
•
Проектът за изработване на древен птицеглав тракийски кораб,
съвместна идея на
Община Казанлък и студио „Енохфилм“, който се очаква да се
превърне в туристическа атракция във водите на яз. „Копринка“ се
очаква да бъде реализиран окончателно през септември 2019г.
•
Проект „Светът на траките“ – по оперативна програма „Региони
в растеж“, който ще
представлява туристически атракцион, запознаващ и потапящ
посетителите в древния свят на траките и имащ за цел исторически
адаптивно пребиваване с илюстративни демонстрации вече е
разработен и очаква одобрение от финансиращия орган.
Проектът е представен два пъти на публично обсъждане и е желан и
очакван от местната общност обект.
ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
Потребностите в областта на културата се задоволяват от 6 общински
културни института, които съхраняват културно-историческото
наследство на града и развиват своята дейност в интерес на местната
общност, както и обогатяват духовния живот на града.
На територията на общината функционират и един национален и два
държавни културни института – НПМ „Шипка – Бузлуджа“, ДК „Арсенал“
и Военен клуб – Казанлък.
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Посещаемост на културните институти за периода октомври 2018 –
май 2019
Културен институт

Общ брой
посещения

Учащи

Възрастни

Българи

Чужденци

1

Исторически
“Искра”

музей

40308

16214

24094

27061

13247

2

Художествена галерия Казанлък

4028

463

3565

3799

229

3

МФСВИ

1474

293

1181

1383

91

4

ОБ “Искра”

20370

5577

14793

19977

393

5

ЛХМ “Чудомир”

3269

731

2538

3267

2

6

ОТ “Л. Кабакчиев”

13608

9874

3734

13608

0

7

НПМ “Шипка - Бузлуджа”

24278

11466

12812

22958

1320

Общ брой посещения
януари-май 2019

107335

44618

62717

92053

15282

Общ брой посещения за
окт.-дек.2018

44987

19980

25007

39835

5152

Общо за периода окт.
2018 – май 2019

152322

64598

87724

131888

20434

Като цяло се наблюдава сезонност в посещенията на културните
обекти, като най-силен е периодът от май до август. Прави впечатление,
че събития като Фестивал на розата и Празниците в Долината на
тракийските царе привличат голям туристопоток и към културните
институти в града. Най-слаба посещаемост се отчита през януари и
февруари.
Запазва се тенденцията най-атрактивни за туристите исторически
обекти да бъдат Казанлъшка тракийска гробница и могилата Голяма
Косматка. Музеят на розата работи най-активно през месеците майюни. Положителна тенденция се наблюдава и при посещаемостта на
сравнително младия Музей на фотографията и съвременните визуални
изкуства. Нараства зрителската аудитория и на Общински театър
„Любомир Кабакчиев“.
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МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
1/ Финализирана е подготовката за пререгистрация на посетителски
център МФСВИ в специализиран Музей на фотографията и
съвременните визуални изкуства Казанлък.
2. Организирани и проведени са 23 изложби в Казанлък и страната:
- Особен успех постигна изложбата „Самолетостроенето в Казанлък“,
която бе показана в: Държавен Архив Пловдив, авиобаза Крумово,
Държавен Архив Стара Загора и Национален Политехнически Музей в
София.
- Изложбата „Войните за България“ бе показана в с. Шейново по
покана читалището в селото.
- Изключителен интерес предизвика изложбата „Панчарево,
софийско. 40-те години на миналия век“ на нашия именит съгражданин
проф. Иван Пенков с любезното съдействие на неговия син Джони
Пенков.
- благотворителните изложби „Акварели“ на Радиана Георгиева
и „Храна за душата“ на Недялка Колева направиха съпричастни към
проблемите на нуждаещи се наши съграждани десетки казанлъчани и
се събраха значителни средства.
3. Представени бяха книгите „Сълзи за България“ на Иванка Краваева
и „Есенна палитра“ на Донка Гатева
4. Проведена бе среща-разговор с известните теоретици на
фотографското изкуство в България проф. Цочо Бояджиев и ф.х.
Николай Трейман. На срещата те представиха и свои книги в областта
на философията във фотографията.
5. Гордеем се с организирането на първият салон на казанлъшките
фотографи. Отзоваха се повече от 50 съграждани, занимаващи се с
фотография професионално и любителски. Салонът бе на много високо
творческо и техническо ниво. Предстои да се превърне в ежегоден.
6. Продължава оборудването на сградата на фотоклуб „Искра“:
стая за беседи в автентичен /за сградата/ стил, помещението за
фондохранилище - стелажи и шкафове, работното помещение с
библиотека и залата за експониране на едрогабаритни експонати.
Поради ограничения бюджет търсим допълнителни източници на
финансиране.
7. Няколко детски градини организираха при нас свои детски утра и
продукции.
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8. Съдействахме на госпожа Лилия Димитрова с подбор и обработка
на архивни снимки за две нейни книги: за 23 ПШП и началното
образование в Казанлък.
9. Изградихме със собствени средства в основното помещение
работно място за екскурзовод. Предстои оборудването му с рафтове
и бюра. Ще предлагаме за продажба книги, фото-албуми, календари,
сувенири и реплики на стари казанлъшки картички.
10.Продължаваме да събираме снимки и картички от Казанлък и
района с цел издаване на фото-албум „Нашиятъ Казанлъкъ“.
12.Организирахме и проведохме на XVII фотографски пленер „В
долината на розите“ 2019 година в рамките на тазгодишния 116и фестивал на розата. За нас е чест, че пленерът вече е включен в
ежегодния Европейския месец на фотографията.
13.Отзивчиви дарители ни дариха над 50 стари фотоапарата, около
200 автентични фотографии и десетки тома специализирана литература
в областта на фотографията и киното.
14.Продължава ползотворната ни работа с Италиански културен
институт в София, НПТМ, НВИМ София, ИМ Самоков и държавните
архиви в София, Пловдив и Стара Загора
ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“
• През творчески сезон 2018 – 2019 година ОТ „Л. Кабакчиев“
представи на публиката в Казанлък и страната следните премиери:
 „Цигуларката на Бога“ – Стефан Цанев, режисьор Мартин Киселов
- първо представление на сцена;
 „Пук и Чук“ – детско представление по книгата на Турбьорн Егнер,
реж. Д. Гавраилов
 Коледна кампания с четири екипа, които покриха всички населени
места общината, както и много в областта и извън нея.
 “Предградие” от Ерик Богосян, режисьор Ованес Торосян;
 Пролетна кампания, отново с четири екипа, отново по всички
детски градини и училища на Общината;
 “Том, Дик и Хари” от Рей и Майкъл Куни, режисьор Димитър
Стефанов - премиера на Чудомировите празници. С този спектакъл
Театърът за първи път спечели Наградата на празниците - “Комедиен
хит на сезона”
• Подготовка на честване на сто и петдесет годишнината от
първото театрално представление в Казанлък - репетират се три пиеси
48

едновременно, които ще имат своята премиера есента. Едната от тях
е отново първо представление на сцена, по текст на Стефан Цанев “Заговорът на Калигула”.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА“
1. Октомври – Декември 2018 г.:
Внедряване на софтуерен продукт за управление на продажбите
и складовите наличности в обектите на музея.
2. Октомври 2018 г.:
Приключване на спасителни археологически разкопки на
разрушена тухлена гробница в Мальовска могила (в землището на село
Розово) с ръководител доц. д-р Георги Нехризов (НАИМ при БАН).
Завършена реставрация и дигитализиране на стари музейни,
инвентарни и присъствени книги от периода 1901 – 1960 г., включително
„Книга за посетителите, започната 1902 г.“
Финал на гостуваща изложба „С ухание на казанлъшка роза в
Созопол“ в ОКИ „Музеен център“ – град Созопол.
3. Ноември 2018 г.:
Финал на гостуващата изложба на РИМ – Бургас „ Съкровището
на Лесескепра“ в зала „Трезор“ на постоянната експозиция на музея.
Приключване на дейности по ремонт и оформяне на приемното
пространство на обект „Гробницата на Севт III“ в могила Голяма
Косматка“ (съгласно проект на арх. Жеко Тилев).
Организиране съвместно с Общинска Библиотека „Искра“
на научната конференция „Краеведски четения“, проведена в
мултимедийната зала на музея. Даване под печат на „Краеведски
четения“, свитък V.
Обезпечаване съвместно с Община Казанлък на издаване на
книгата на д-р Косьо Зарев „Празници на розата в България“
4. Декември 2018 г.:
Издаване на книгата „23-ти Пехотен Шипченски полк“ с автори
Пепа Пенчева Коскина и Пламен Стефанов – дългогодишни главни
уредници в музея.
Цялостна подмяна и реновиране на климатична и
вентилационна система на обект „Гробницата на Севт III“ в могила
Голяма Косматка.
5. Февруари – април 2019 г.:
Осъществяване в мултимедийната зала на музея съвместно
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с НПМ „Шипка-Бузлуджа“ на изложба, посветена на Руско-турската
Освободителна война 1877-1878 г.
6. Януари – април 2019 г.:
Извършване на пълна инвентаризация на фонд „Археология –
Средновековие“ и фонд „Най – нова история на България“ и приемането
им от нови уредници.
Откриване на гостуваща изложба „ С ухание на Казанлъшка
роза в Габрово“ в РИМ – град Габрово.
Извършване на текуща консервация на обект тракийска
гробница в могила „Шушманец“
7. Май 2019 г.:
Осигуряване на целева субсидия в размер на 15 000 лева от
Министерство на културата за продължаването на археологическите
проучвания на обект „Късноантична и средновековна крепост Бузово
кале“ край град Казанлък. Тази година проучванията ще се проведат
през август – септември, ръководени от доц. д-р Деян Рабовянов (
НАИМ при БАН).
Провеждане на научна конференция на тема: “Българската
парфюмерийна индустрия. Тенденции и аромати” в конферентната
зала на Музей на розата.
8. Юни 2019 г.:
Договаряне на гостуваща изложба от НАИМ при БАН в ИМ „
Искра“ – гр. Казанлък, която ще се проведе в периода Август – Декември
2019 г. Работната тема на изложбата е „ Късносредновековни накити и
съкровища от фонда на НАИМ при БАН“.
До края на месеца подготовка на предмети за предаване за
идентификация (до края на периода над 110 предмета).
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “ИСКРА“
През периода основната библиотечна и културна дейност на
Общинска библиотека “Искра” беше подчинена на стратегическата
цел за развитието на библиотеката като съвременен информационнокултурен център и социално средище за гражданите от общината.
Основни приниципи, които подкрепят стратегическата цел бяха и
са: сътрудничеството с останалите културни институти и обществени
организации, с библиотеките от региона и страната, осъществяването
на общинската политика в областта на библиотечно-информационното
обслужване на гражданите,
търсенето на нови варианти за
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осъществяване помощта в учебно-възпитателния процес и работата
с всички училища и детски градини в общината, насърчаване на
четенето и изграждане на естетически критерии у подрастващото
поколение и др. Така Библиотеката се превърна в любимо място на
казанлъчани за четене, социални контакти, учене през целия живот и
културни изяви. Доказателство за това са броя на ползвателите - общо
10 076 регистрирани в електронната база данни, от всички възрасти и
съсловия. Средно 283 са посещенията за един ден във всички отдели
и филиали. Расте броят на виртуалните посетители - 9503, от всички
европейски държави и от САЩ.
За периода паметни ще останат ремонтните дейности в ОБ
“Искра”- факт, който не се е случвал от 30-те години на миналия век.
Реставрация и цялостно измазване на фасадата, подмяна на дограмата
на централната сграда на Общинска библиотека “Искра” на стойност
55 000 лв. бяха извършени със средства от общинския бюджет като
част от Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2018 г. На
22.11.2018 година се състоя откриването на обновената сграда на ОБ
„Искра”, с участието на Кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова,
водосвет за здраве и програма от ДГ „Юрий Гагарин”. Паралелно с
това вървяха и други дейности по материалната база: подобряване на
условията в централната сграда на библиотеката- 5 700 лв., подмяна на
осветление във фоайе II етаж 325 лв., подмяна на осветление в Детски
отдел и отдел Изкуства, отдел Заемна за възрастни, ремонт на зида и
дворовото пространство на Филиал 1- 2100 лева. Общо 63 811 лева са
изразходвани за подобряването на базата.
И през изтеклата година продължи тенденцията за ново активно
възприемане на бюджета като средство за развитие на институцията, т.
е. осигуряване на допълнителни средства извън бюджетната субсидия
от дарения и проекти, като средствата от проектна дейност са 5845
лева, даренията- 15 077 лева, собствените приходи от специализирани
библиотечни услуги-10 819 лева. Това позволи правилно да се
окомплектоват библиотечните колекции. Новонабавените библиотечни
единици са 1494 , на стойност 17 561,08 лв.
Специфична отлика на общинския културен институт ОБ “Искра”
е богатата културна дейност. Отделите се включиха в общинските
празници - „Чудомирови празници”, „Четяща България”, „Национална
Библиотечна седмица”, Фестивал на розата - организиране на
Международен фолклорен фестивал, Празници в Долината на
тракийските царе, Коледен афиш и други. През периода се проведоха
172 културни събития за деца и възрастни с различно естество:
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краеведски четения за Деня на народните будители,беседи, четения,
сказки, срещи с писатели, празници за именни дни и Седмица на
бащата, деня на християнското семейство, изложби, арт-ателиета,
прожекции на филми и лектории, езикови кафета, спектакли, празници
на буквите и грамотността, представяне на народни обичаи и традиции
и други. Особено внимание трябва да се обърне на организирането на
Конкурса за изпълнение на хумористична творба “Чудонемирчета” в
рамките на Чудомирови празници.
На 29.12.2018 стартира нова библиотечна услуга съботното семейно
издание на „Приказки с Малвина”, четене на подходяща детска
литература, запознаване с библиотеката, възможност за съвместно
посещение и занимание на деца и родители в почивния ден, която
има своите 21 издания на формата. Библиотеката е активен партньор
на детските градини и училищата в общината по Националната
програма за насърчаване и повишаване на грамотността. Инициативата
„Вълшебното куфарче” гостува в осем детски градини в Казанлък.
Редом с това се обръща внимание на обучението на децата за
безопасно сърфиране в интернет по време на едноименната кампания,
а обученията по програмиране и демонстрациите на роботите “Финч”
станаха любимо занимание за деца и юноши, интересуващи се от новите
информационни технологии. През месец май стартира и дейността на
клуб “Въображение” към ОБ “Искра”, за развиване на умението да се
пишат литературни текстове у деца в предучилищна възраст и начален
курс, което е също нова библиотечна услуга.
Общинска библиотека “Искра” е партньор на Община Казанлък в
провеждането на Международния фолклорен фестивал. За седми път
екипът на институцията организира и провежда представителното
събитие. Работата започна през месец февруари и включваше
кореспонденция, покани, посрещане, настаняване, съпровод на
формациите в културната програма, организиране на концертните
изяви и т.н. Тази година МФФ включваше над 360 участника от 9
държави, респективно от побратимените на Казанлък градове - Русия /
Толиати/, С. Македония /Кочани/, Китай /Дзинан/, Гърция /Димотика/,
Турция /Одрин/, Белгия /Стенокерзел/, Италия /Кацаго Сан Мартино/,
Алжир /Блида/ и България.
Продължи и традиционната дейност по библиотечното изграждане
на колекциите. Извършена бе инвентаризация на колекции
„Славяноезични и чуждоезични ръкописи” и „Български старопечатни
книги и старопечатни издания 1806-1878 г.” от фонд „Редки и ценни
издания”, на Краеведски фонд – Местни издания, Справочен фонд на
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отдел Обща Читалня, на подотдели 902-919 от Подръчен фонд на отдел
Обща читалня. Извършени бяха частични инвентаризации в отделите
Заемна за възрастни, Детски отдел и отдел Изкуство, както и цялостна
инвентаризация на Филиал №2.
Особено модерна и сочена за пример е проектната дейност на
Общинска библиотека “Искра”. Проект Библиотеката - моята
първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и
тийнейджъри!” бе реализиран от Общинска библиотека „Искра” гр.
Казанлък в партньорство с НЧ „Пробуда - 1920“, с. Копринка и НЧ „Зора
- 1902“, с. Голямо Дряново. Основната цел на проекта бе да се създаде
нова библиотечна услуга, която да привлече нови публики. Да се
покажат на децата и юношите творчески практики и да се изгради в тях
увереност в собствените им умения, като се зачитат техните мнения и
предпочитания, като се проведе социологическо проучване. В рамките
на проекта децата и тийнейджърите участваха в занимания по: Фолклор и
народни танци; Фотография, журналистика и ТВ „Тийнейджър; Рисуване
и приложни изкуства; Грънчарство; Моден дизайн и курс за манекени;
Творческо писане; Плетене; Зумба и модерни танци; Театър; Караоке;
Коафьорство. Показаха усвоените умения на концерти и изложби, във
вестник „Наше лято”, детски литературен сборник „Цветовете на лятото”,
новинарски емисии и интервюта по ТВ „Тийнейджър”. За първи път в
библиотеките се изградиха общодостъпни, безплатни и консултирани
от специалисти творчески пространства, оборудвани подходящо и
предлагащи нови занимания. Децата и тийнейджърите се върнаха
към традиционните форми на творчество, без употреба на технологии.
Библиотеката се доказа като център на култура и образование, извън
традиционните структури. Закупи се трайно оборудване, което е
приложимо и за други дейности на институцията. Затвърди се статута
и на полезно място за оползотворяване на свободното време при деца
и юноши, място, което повишава качеството на живот на местната
общност. Проектът предизвика интерес сред родителите и повлия
положително на дарителството към библиотеката. За успешното
реализиране на проекта на Националния форум „Библиотеките
днес”, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България”
в модула добри практики в обществените библиотеки с национално
значение беше поканена да изнесе доклад- презентация директорът на
библиотеката Анна Кожухарова .Д
Проект „Bookcrossing zone“. Проектът „Bookcrossing zone“ бе
одобрен за финансиране от Младежка банка – Ст. Загора на стойност
1400 лв. и е на СНЦ „Младежки център за развитие - Взаимопомощ“
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в партньорство с Общинска библиотека „Искра“ в гр. Казанлък. Целта
на проекта е повече хора да четат книги в гр. Казанлък и затова се
поставиха 4 броя къщички за книги в парк „Розариум“. Общинска
библиотека „Искра” като партньор осигурява книги за поставянето в
къщичките, като всяка къщичка е за различна възрастова група - бебета,
деца, младежи и възрастни хора.
Проект „Generation Code” за програмиране с роботи “Финч”
стартира от края на февруари. Този проект се реализира с подкрепата
на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Обученията се
провеждаха в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ
за осъществяване на дейности по програмиране. Общинска библиотека
„Искра” бе една от 15 избрани библиотеки, която участва в проекта.
Фондацията предостави целеви средства на Общинска библиотека
„Искра” за подготовката и провеждането на обучение по програмиране
на 10 участника в периода 20 февруари- 31 март 2019 г. на стойност
1172.00 лв. Проектът бе адресиран към деца на възраст от 10 до 11
години, които в рамките на месец и половина преминаха безплатно
обучение по програмиране. Обученията завършиха с тест и излъчване
на участник в пролетен лагер. Целта на проекта, която бе постигната,
е да подкрепи дейности, които да повишат обществения интерес
към новите технологии, да насърчи младежите да усъвършенстват
дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на
програмирането. Отделно библиотеката получи дарение от 10 робота
“Финч”, които ще продължат да се използват за обучение на децата от
общината.
Издателската дейност през периода се състои в създаването
на Литературен сборник „Цветовете на лятото”, издание на
Общинска библиотека “Искра” на детска тематика, резултат от Лятната
академия в ОБ “Искра” и на 42 автори на текстове и илюстратори и
участие в съставянето на Пътеводител “Началото...Опознай Казанлък”/
написване текстовете на български от Анна Кожухарова/.
През периода продължи и квалификацията на библиотекарите в
различни направления като обучение за работа със скенер CZUR ET
16 Plus, работа с дигитални технологии, създаване на съдържание в
интернет и други.
Радващи за нас са наградите на институцията-Грамота на Община
Казанлък, връчена на Първи годишни награди в областта на културата,
изкуството и духовността, на Общинска библиотека за активна
позиция в културния живот на Казанлък и съхраняване на българските
духовни ценности. Наградата на СНЦ “Бъдеще за децата” в категория
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“Обществена личност” за цялостен принос към децата на Казанлък.
Както и признанието на гражданите, което всекидневно радва и
задължава екипа на Библиотеката.
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - КАЗАНЛЪК
1.

Културна дейност

Месец

Изложби

октомври 2018 г.

26.09.2018 – 18.10.2018 г. – Изложба живопис, скулптура и графика
„На учителите с любов!”, посветена на първите преподаватели в
Художествената гимназия
25.10 – 11.11.2018 г. – Изложба живопис, графика, рисунка и
акварел „Пътят...” на Цветан Казанджиев

ноември 2018 г.

14.11 - 09.12.2019 г. - Изложба „Начало” на Фикрет Окан

декември 2018 г.

12.12.2018 – 13.01.2019 - Изложба скулптура и
„РазЛичен. Опит за съвършенство” на Христо Генев

януари 2019 г.

22.01 - 22.02.2019 г. - Изложба на Васил Тодоров /1893 - 1977/.
Посветена на 125 години от рождението на художника. Колекция
от фондовете на Художествена галерия - Казанлък, Художествена
галерия Стара Загора и частни притежания.

февруари 2019 г.

22.02 - 24.03.2019 г. - Изложба живопис, акварел, рисунка „120
години от рождението на Дечко Узунов”. Колекция от фондовете
на Художествена галерия - Казанлък, Художествена галерия Стара
Загора, СГХГ

март 2019 г.

07.03.2019 г. - Концерт „Two man orchestra”. Проект на музикантите
Петър Йорданов - БЪНИ от група „Оратница” и Николай Иванов
- ОМ
27.03 - 21.04.2019 г. - Изложба „Метафори и пропаганда. Вестник
„Папагал” в периода 1939 - 1953 г.” Изложба на Музей „Дом на
хумора и сатирата” - Габрово

април 2019 г.

24.04 – 14.05.2019 г. – Изложба живопис с избрани творби от
фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов” - Ямбол

май 2019 г.

14.05 – 29.05.2019 г. – Фотоизложба „Отвъд Мегапикселите” на
Бети Пирева, Етелка Пирева, Тодор Динев, Константин Костадинов
18.05.2019 г. - Представяне на мини колекция от облекла,
вдъхновена от творчеството на Иван Милев
- Концерт на група Airbag
- Концерт на Acoustic Jazz Trio - Димитровград

юни 2019 г.

01.06.2019 г. – Седма международна изложба съвременна малка
графика Казанлък
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фотография

2. Информация за:
Брой посетители:

6232 в това число:
68 Деца
227 Ученици
101 Студенти
5364 Възрастни
472 Чужденци

Инвентаризации:

През
2018 година
е
извършена
инвентаризация, по
репрезентативен
метод, на движиите ктурни ценности
съхранявани във фондовете на галерията.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ „ЧУДОМИР“
1. Брой посетители – 5238 души, от които:
българи – 5209
чужденци – 29
от тях безплатни – 3981
изнесени 135 беседи.
2. Собствени приходи –7214лв.
ИНФОРМАЦИОННА ЧАСТ
1. Фондова работа
- През посочения период в Литературно-художествен музей
„Чудомир” бе продължена инвентаризация по репрезентативен метод
на картини оригинали от Чудомир в основното хранилище;
- Бе продължено въвеждането в електронен каталог служебната
библиотека на музея;
2.
-

Експозиционна работа
Обновена и обогатена бе експозицията на старата къща.

3. Научно-изследователска дейност
- Бе извършено мащабно издирване на оригинални писма, снимки,
ръкописи и документи свързани с Димитър Чорбаджийски – Чудомир и
семейството му;
С цел увеличаване и обогатяване на музейната библиотека,
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през годината бяха добавени 21 книги, от които като дарения 19 бр. и
закупени – 2 бр.
- Бе проведена Научна конференция - „Чудомир между
противоречията”, с участие на водещи имена от академичните общности
и научен ръководител проф. Николай Аретов;
- Бе проведена Национална кръгла маса по проблемите на фолклора.
4. Концерти – 14
- „Рождествен бароков концерт“ – Аня Куртенкова – сопран и
Димитър Димитров – клавесин;
- „Вълшебен звън“ – коледен концерт на Мариана Мъгева;
- Коледен концерт на смесен хор „Севтополис“;
- Клас по цигулка с преподавател Георги Стойчев
- Клавирен концерт на Трифон Трифонов
- Концерт на професор Йосиф Радионов – цигулка
- Концертно участие на балетна школа „Па Де Кре“- Стара Загора
- Съботно матине – концерт на проф. Георги Спасов
- „Песни с нежни имена“ – НУМСИ Стара Загора
- „Вечер на класическата китара“ – преподавател Стефан Христов
- „Вечер на класическата китара“ – преподавател Манчо Караилиев
- Концерт на ученици с преподавател Стефан Христов
- Концерт на ученици с преподавател Манчо Караилиев
- Годишен концерт на възпитаниците на музикалния педагог
Марияна Мъгева
5. Премиери на книги – 28
- „Орденът на оръжието“ на Маноил Манев;
- „Люлякови взори“ – на Стойна Димова;
- „ДС и вероизповеданията“, том III на Комисия по досиетата;
- „Мечката и други разкази“ на Калин Терзийски;
- „България под комунизъм“ на Нася Кралевска;
- „Живот в скалите“ на Мария Лалева;
- „С ЦСКА в сърцето“ на Паро Никодимов;
- „ТО“ на Орлин Чуховски;
- „Капчици от Ескубедо“ на Виолета Бончева;
- „Полет във висините“ на Мария Славова;
- „Юначните дъщери на българската бойна слава“ на Георги
Туртуриков и Тоня Туртурикова;
- „Гостенка в миналото“ на Бела Бенова;
- „Да уловиш стрела“ на Румяна Николаева
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- „Съвпадения“ на Калоян Христов
- „Тайни и загадки при залавянето на Васил Левски“ на Благой
Емануилов
- „Животът и смъртта на Людмила Живкова“ – на Иво Милев
- „Благословете Юда“ на Мария Лалева
- „Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира“ на Явор
Милушев
- „Любовта на великите – Ботев, Левски, Царица Елеонора“ на Неда
Антонова
- „Години любов“ на Георги Тошев
- „Яна Язова“ на Юлий Йорданов
- „Талант и труд“ на Синела Милева
- „Най-скъпото звънче“ на Продрум Димов
- „Мигове – Евтим Евтимов“ на Продрум Димов
- „Жажда“ на Мария Славова
- „Орли от огън“ на Елена Хайтова
- „Празници на розата в България“ на д. и. к. Косьо Зарев
- „Да откриеш себе си в розово“, книга, албум, парфюм – автор
Мариела Гемишева
6. Конкурси – 1
- Национално ученическо четене „Да открием Чудомир“
7. Творчески и работни срещи и лекции – 8
- на лютиерите- 2 бр.
- „На баница“ с Косьо Зарев;
- Инициатива на Община Казанлък „Младите лидери на Казанлък“
сред 12-тите класове на казанлъшките училища;
- На баница „Разкажи ми спомен за Чудомир“
- Драматизация по Чудомирови разкази – урок в музея
- На баница с Гълъбина Михайлова, Янка Найденова и др.
- Награждаване на завършващи деца от ДГ “Мечо Пух“
8. Изложби – 6
- „Десталинизацията 1953- 1964“
- „Слово и образ“ – художествена инсталация
- „Вариации на тема“ – годишна изложба от оригинали на Чудомир
- „Цветове и светлосенки“ – творческа работилница
- „Училище за карикатура“
- „Чудомировите наследници“ – Детски арт салон
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9. Филми – 50 прожекции
премиера документален филм „Невена Коканова - пътуване“ –
автор Георги Тошев
„Пътеки между слънцето и тъмнината“ – филм за Пейо Яворов,
Гео Милев и Чудомир – 15 бр.
Кратък филм за Чудомир – 24бр.
Анимираните нашенци на Чудомир – 6 бр.
Маратон на драматизирани Чудомирови разкази – 4 бр.
10. Материално-техническа база
През дадения период бяха извършени редица подобрения на
материално-техническата база на музея:
Изработка и монтаж на козирка за входа на музея;
Закупуване на фотоапарат;
Ремонт, измазване и боядисване на цокъл на старата къща;
Обновяване затревената площ в градината на музея;
Реставрация и консервация на автентичната цигулка на Мара
Чорбаджийска;
Изграждане на ажурна ограда върху съществуващ фундамент;
Изграждане на информационно табло на оградата;
Изграждане на нова врата - северен двор;
Изработка на рекламен ролбанер и табела на музея с цел
привличане на туристи;
Печат на канава с репродукции за пътуваща изложба;
Закупуване на вазон и рисуване на Чудомирови герои върху
него;
Закупуване на нов касов апарат;
НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА
Читалищата на територията на Община Казанлък са част от
нейната културна инфраструктура. До голяма степен те съхраняват
нематериалното културно наследство и са естествена среда за
предаване на традициите в региона. В малките населени места те са и
единствената възможност за досег с културата и изкуството.
За 2019 година 24-те на брой читалища в общината са получили
държавна субсидия за развитие на своята дейност в размер на 740 220
лева.
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Акценти в дейността на народните читалища за периода октомври
2018 г. – юни 2019г.
 НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново. Читалището
работи активно по поредица проекти като инициативата „Запознай
се и програмирай“; проект „Фолклор и традиции в розовата
долина“, финансиран от Министерство на културата (30 март 2019);
доброволчески проект по програма „Еразъм+“ с младежи от селото;
доброволчески проект за професионално обучение на младежи
в неравностойно положение (юли-август 2019);младежки проект
„Магията на чипровския стан и младежите на община Казанлък“.
Организиран е и проведен Трети кукерски фестивал в с. Шейново.
 НЧ „Възродена Искра – 2000“, гр. Казанлък. 17 октомври
- Откриване на творчески сезон 2018 - 2019 - концерт и изложба;
26 октомври - концерт на Пабло Мецелани (аржентински певец и
китарист);18 декември - изложба “Коледният дух”; 20 декември коледен концерт “Коледа - празник на надеждата”; 07 февруари
- годишна изложба усмивки; 09 - 10 март - Национален конкурс за
забавна песен “С песен да възродим доброто”; 13 април - Пролетен
хоров празник; 09 май - Ден на Европа; 09 май - Гала концерт “Танцът кръстопът на приятелството”; 15 - 16 - Вечери на класическата китара;
22 май - Ден на славянската писменост и славянската просвета и
култура; 31 май - Национален зумба маратон; 07 - 09 юни - Национален
фолклорен конкурс “Димитър Гайдаров”; 11 юни - годишен концерт
“Магията талант”; 20 юни - годишна продукция на школата по пиано и
школата по поп пеене.
 НЧ „Светлина – 1928“, с. Ръжена. Читалището организира и
реализира един от атрактивните ритуали „Розобер“ – част от програмата
на Фестивал на розата 2019, с което допринася за неговата атрактивност
сред туристите. Активен участник в събитията, организирани от Община
Казанлък, пресъздава местни обичаи, съхранява традиционната
обредност в селото.
 Народно читалище ”Петко Маналов-1932” с. Долно Изворово.
Участие в национален конкурс „Аз обичам Черно море”-2018, гр.
Несебър, където е спечелено 4-то място в раздел „Фотография”.
Читалището работи активно за запазване на местните обичаи и
фолклор. Отбелязва и представя пред общността всички исторически
дати и събития. Представя работата на съставите на концерти.
 НЧ ”Отец Паисий-1905”, с. Г. Черковище за периода – октомври
2018г.-юни 2019г. е осъществило: Тридневен събор на селото „
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Архангеловден”- 08.11.2019г.-10.11.2018г.; Спечелен проект за книги
към Министерство на културата „Българските библиотеки-съвременни
центрове за четене и информираност” за сумата-1059лв.
Откриване на детски парк „Щастливо детство” по проект на кметство
с. Горно Черковище.
 НЧ „Хаджи Димитър – 1927“, с. Кънчево. За посочения период
най-важни за местната общност събития са осъществените Празничен
концерт за събора на селото - Никулден и реализирането на ритуал
„Розобер“ като част от програмата на Фестивал на розата 2019.
 НЧ “Братство”- с. Енина. Като част от библиотечната дейност
са представени 3 книги и още 30 библиотечни събития. Отбелязани са
редица значими годишнини, като 75 г. от спасяването на българските
евреи; Ген. Владимир Вазов-героят от Дойран; 100 г. от края на Първата
световна война; 40 г. българин в Космоса; 140 г. от приемането на
Търновската конституция; 130г. от създаването на 23 Шипченски полк;
141 г. от Освобождението на Казанлък; 171 г. от рождението на Ботев;
“Поклон, Апостоле”. Представяне на културен продукт пред публика –
33 броя. Успешни са участията на децата в 8 конкурса – общински и
национални.
 НЧ „Зора – 1902“, с. Голямо Дряново. На 20 октомври 2018 г. бе
проведен Пети национален фестивал на ореха, а през периода м. юни
- м. октомври библиотеката при НЧ “Зора-1902” беше партньор на ОБ
“Искра” по проект “Библиотеката - моята първа сцена”.
 НЧ “Алеко Константинов-1919“, с. Ясеново. Читалището
взима активно участие във всички събития, конкурси и фестивали,
организирани от Община Казанлък. Особена отговорност през месец
юни бяха успешно реализираните 2 ритуала „Розобер“ в рамките на
Фестивал на розата 2019 г.
 НЧ „Светлина – 1904“, с. Дунавци. За периода октомври 2018г.
- юни 2019г. най-важни организирани събития са: Празник на селото,
организиран съвместно със кметство с. Дунавци, Сирни заговезни,
работа по културен календар за периода. Започнати са ремонтни
дейности на хранилището в читалището - подмяна на дограма и
боядисване.
 НЧ “Пробуда - 1920”, с. Копринка. Проведени са редица
важни чествания и събития: 15години от изграждането на Паметник
на загиналите жители от с. Копринка в Балканската, Първата и Втората
световни войни и честване деня на Сухопътните войски; „Цветовете на
лятото” – представяне на книгата от Валентина Димова и децата от с.
Копринка, участвали в нейното написване.
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Спечелен е проект: „Българските библиотеки – съвременни
центрове за четене и информираност“- за финансово подпомагане на
обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и
други информационни източници, на стойност – 1087,00лв. За втора
поредна година са проведени „Годишни награди на библиотеката” в НЧ
„Пробуда-1920” – с. Копринка.
Спечелен е и проект „По стъпките на траките”- за деца от 7г. до 15г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund
по „Програма VIVACOM Регионален гранд”. Продължителността на
проекта е седем месеца, на стойност 4040,00лв. Партньори по проекта
са: Исторически музей “Искра” и ТД “Орлово гнездо”-гр. Казанлък,
Общинска библиотека „Искра” и НЧ „Светлина 1861”- гр. Шипка. По
време на проекта децата на с. Копринка, ще се запознаят с бита и
културното наследство на траките, а като финал ще бъде изработен
Пътеводител „По стъпките на траките”.
За втора поредна година- са организирани два Розобера край с.
Копринка, за гостите от страната и чужбина по време на Фестивал на
розата. Заснет е документален филм, съвместно с Японска телевизия,
за Розовата долина, розобера и българското кисело мляко.
 НЧ „ЖАР – 2002“, гр. Казанлък. С местно значение – проведени
ритуали: Сирни заговезни, Розобер, Розоварене, Сватбена обредност,
свързани с бита и традициите на хората от Долината. С национално
и международно значение - V Национално детско надиграване „За
ръчица” и XII Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие”.
 НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка. Акценти в работата бяха:
Месец на доброволеца – Посещение от SAP Българя и бригада с полагане
на труд в библиотеката, Художествената галерия, Чирпанлиевата къща
и Занаятчийското ателие на читалището; 14 и 15 февруари участие
в туристическата борса в София „Ваканция и спа ЕКСПО 2019“; 27
април – Участие в базар на социалните предприятия в Народното
събрание, организиран от Български център за нестопанско право;24ти май -25ти май– Шипка Фест; 29-ти юни Изложба и работилница по
българска бродерия. Работилница терзийство на гайтани. Откриване на
информационен център ЕМ“Чирпанлиева къща“.
 НЧ „Звезда – 1918“, с. Хаджидимитрово. Най - значимото
събитие в читалище “Звезда - 1918” за периода октомври 2018 юни 2019 година беше отбелязване на 100 години от създаване на
читалището. Усилията са насочени към осигуряване на необходимите
средства за ремонт на сградата.
 НЧ „Искра – 1860“, гр. Казанлък. В богатата дейност на най62

голямото читалище се открояват:
Проектът Бабс БГ, който предизвика медиен интерес още по
време на кастингите за набиране на участници в него. Многобройни
интервюта и участия в наши и чужди медии доказват неговата
атрактивност и успешност.
Премиера на младежка театрална студия – „Откриването на
Америка“ от Франтишек Брюстл; режисьор Мая Стоянова – 17.10.2018г.
„Животът е песен“ – Празничен концерт посветен на 80
годишнината от създаването на Музикалния театър при НЧ „Искра-1860“
и на честването на 80 годишнината на Примата на оперетата Мария
Стоянова с представянето на книгата й „Един живот… И още нещо“. В
програмата участваха солисти от Старозагорската опера и Смесен хор
„Петко Стайнов“ – 31.10.2018г.
Коледен концерт на съставите на НЧ „Искра-1860“ – 16.12.2018г.
– Военен клуб.
„Ден рожден на свободата“ - Концерт, посветен на Деня на
Освобождението на България – 28.02.2019г. – Военен клуб.
Премиера на младежка театрална студия – „Годеж“ от Сърбислав
Минкович; режисьор Мая Стоянова – 21.03.2019г.
Премиера на Детската театрална школа – „Цветята на малката
Ида“ по Х.Кр. Андерсен – режисьор Мая Стоянова – 24.04.2019г.
Участие на Вокална студия „Искрица“ в концерта на Бургаската
опера с Орлин Горанов и Маргарита Хранова – 14.05.2019г.
„Пролетно настроение“ – Концерт на формации при Читалище
„Искра“ – 16.05.2019г.
Годишна продукция на Школите при АНПТ „Искра“ – 27.05.2019г.
Заснемане на Представителен танцов състав при АНПТ „Искра“
със сестри Диневи от Телевизия „Пайнер“, комплекс „Дамасцена“ –
29.05.2017г.
Участие на АНПТ „Искра“ и на Състав за автентичен фолклор в
МФФ в рамките на Фестивал на розата 2019.
Участие на НЧ „Искра-1860“ в „Хляба на българина“ в рамките
на Фестивал на розата 2019 на 1 юни в парк „Розариум“.
 НЧ „Просвета-1908 „,с. Овощник. Читалището в село Овощник
успя, благодарение отпуснатата субсидия от Община Казанлък, да
закупи книги за нуждите на библиотеката на стойност 600 лв. Закупиха
се и се и подновиха мъжките тракийски ризи за младежките състави
в читалището на стойност 1200 лева. Читалището продължава да се
радва на нестихващ интерес от страна на младите хора на селото за
участие в творческия и културен живот.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Създаване на нови контакти и проявено желание за
побратимяване:
- В края на 2018 година се получи писмо, че ръководството на
Азърбайджанския град Загатала изявява желание за побратимяване с
град Казанлък.
- През 2018 година е получено писмо от заместник-кмета на Е-ле рос,
Франция, г-н Фернанд Берсон за осъществяване на връзка между двата
града в сферата на културата, туризма и розопроизводството. Техният
парк розариум е най-старият в Европа и изключително богат с различни
видове рози. Делегация от града посети Казанлък в дните на Празника
на розата.
- От 17-20 декември по покана на Български културен институт
в Берлин се осъществи презентация с цел германските туристи и
туроператори да се запознаят с Фестивала на розата, който се провежда
в град Казанлък.
- През 2019 година беше изпратено писмо в които библиотекарите
от Общинските библиотеки на градовете Дидимотихо и Орестиада
изразиха желание да посетят за един ден Общинската библиотека на
нашия град. Срещата и обмяната на опит се осъществи на 11 май 2019 г.
- В периода 21-22 февруари 2019 година беше проведена среща
относно проекта Градски дневен ред на тема „Култура и културно
наследство“ в Берлин, Германия. На срещата беше представена
презентация за културното и историческото наследство на град
Казанлък.
- През месец март 2019 година беше представена изложба от
17 външни големи пана, която беше наредена пред Посолството
на Република България в полската столица Варшава. Участието е по
предложение на извънредния и пълномощен посланик на Република
България в Република Полша Н.пр. Емил Ялнъзов. Преди това
експозицията бе представена на полската публика в изложбеното
пространство на най-посещавания Парк-музей „Лаженки Крулевские“.
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