
5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

ПРОТОКОЛ

№14

Днес, 16.11.2020 от 15:30 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Адриана Николова Тенева
Анна Василева Кожухарова - Председател
Владимир Йорданов Чучумишев
Деко Михайлов Григоров
Красимира Белчева Харизанова
Мария Цонева Цонева
Николай Митков Факиров
Теодора Ганчева Иванова
Чавдар Костадинов Ангелов - Зам. председател

Становища

1 - ОС_711 / 28.10.2020: Писмо от общинските културни институти с искания относно
приемане на бюджет 2021 г. на община Казанлък. /До Кмета на общината, с копие до ПК по
култура/
Становище на комисията:

ПК приема за сведение със следните съображения:

Вл. Чучумишев - "Необходимо е становище на общинската администрация."
А. Кожухарова - "Принципно подкрепям увеличението на работните заплати в сферата
на културата. Въпросът следва да се разгледа при обсъждане на бюджет 2021, ако
приходната и разходната част на бюджета покажат финансов ресурс за увеличаване в
оптимален размер на заплатите на работещите в общинските културни институти."
А. Тенева - "Считам, че за да се вземе решение по това искане е необходимо да бъдат
изготвени от общинска администрация съответните справки и разчети."
К. Харизанова - "Не разполагаме с достатъчно информация за ФРЗ, респ. ср. Бр РЗ, във
всеки от културните институти. Въпросът може да се обсъжда при подготовката на
бюджет 2021 г. и възможностите за актуализация на възнагражденията. Логично би
било да се променят заплатите в културните институти с темпа на промени
във възнагражденията в общинската администрация. Има ли становище на общ.
администрация по писмото?"
Ч. Ангелов – "Принципно подкрепям искането за увеличаване на средствата за работни
заплати на работещите в общинските културни институти. Необходимо е разбира се и
становището на Общинска администрация по темата, както и провеждането на работна
среща със заинтересуваните страни за обсъждане на поставения от синдикалните
организации въпрос. Предлагам това да се случи при обсъждането на проекта за
бюджет на Община Казанлък за 2021 г."
Т. Иванова – "Това е въпрос, който трябва да се обсъди след предоставяне на
съответните справки, в присъствие на общинска администрация и представители на
синдикатите. Принципно подкрепям актуализиране на работните заплати в сектор
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"Култура", но би било несериозно без да сме видели разчети по Бюджет 2021 и такива,
свързани с различни варианти на увеличение да направим правилен избор."
Д. Григоров - "Не мога да преценя, тъй като не разполагам с достатъчно информация."

2 - ОС_732 / 11.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък по Проект
"Красива България", с проектно предложение за вътрешен ремонт на Детска академия за
развитие на таланти, с. Розово.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

3 - ОС_736 / 13.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа "за" и 2 гласа "въздържал се".

Кр. Харизанова изразява следното становище: "Очакваните електробуси са скъпи.
Къде ще е площадката за домуването им и как ще се охранява."
Вл. Чучумишев изразява следното становище: "Подкрепям с изричната уговорка, че ще
настоявам асфалтирането на ул. "Хан Аспарух" да се състои през 2021 год."

4 - ОС_743 / 13.11.2020: Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект
за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици
на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение.

В. Чучумишев изразява следното становище: „Трябва да има доклад от създадената
комисия. Някой да обясни дали тази комисия има доклад, а не пак да попадаме в
ситуация октомври. Щом няма доклад защо пак се представя за становище? Трябва да
вземаме информирани решения!“
Ч. Ангелов изразява следното становище: „С оглед по-голяма ясното би следвало на
общинските съветници да бъде представен Протокол/Доклад от дейността на Работната
група. Ако представения на нашето внимание проект за решение е предложението на
създадената с посоченото Решение на Общинския съвет Работна група.“

5 - ОС_746 / 16.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска
собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16, неразделна част от нея.
Становище на комисията:

ПК не приема решение с 4 гласа "за", 1 глас "против".

Теодора Иванова изразява следното становище: "Предложения за включване на
неотложни въпроси в дневния ред, могат да бъдат правени от кмета на общината,
председателя на Общинския съвет и председателите на постоянните комисии, от чиято
компетентност е въпроса, ако се регистрират в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не
по-късно от 12:00 часа на предхождащия заседанието ден. Считам, че докладът е внесен
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късно."
Чавдар Ангелов изразява подобно становище: "Не е успял да се запознае с доклада,
поради късното предоставяне пред комисията."
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