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1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура,
строителство и транспорт
ПРОТОКОЛ
№13
Днес, 14.12.2020 от 15:00 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Аксения Бориславова Тилева
Анна Василева Кожухарова
Добрин Цветанов Драгнев
Емил Ивелинов Недялков
Моника Божидарова Динева - Зам. председател
Ридван Байрям Иляз
Стоян Асенов Петров
Юзеир Али Кенан
Отсъствал по уважителни причини
Цветан Тенев Шиков - Председател

Становища
1 - ОС_706 / 26.10.2020: Молба от жителите на с. Овощник относно асфалтиране на ул. Рила,
намираща се до стадиона в с. Овощник, с приложени снимки и подписка. /Получено по
имейл, и до кмета на общината/
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
2 - ОС_767 / 26.11.2020: Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение
относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с
имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 75 кв. м. в УПИ VI-321, в кв. 49 по
плана на с. Средногорово, общ. Казанлък.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта
за решение с 6 гласа "за" и 2 "против"
3 - ОС_770 / 27.11.2020: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на
групата съветници "БСП за България" с проект за решение относно освобождаване от
заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти, както и за
освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси от 27.11.202 г. до 21.12.2020 г.,
наематели на общински обекти.
Становище на комисията:ПК не подкрепя проекта за решение - "за" - 2; против - 3;
въздържал се - 3;
4 - ОС_771 / 01.12.2020: Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение
относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област
Стара Загора за периода от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от
Договор между АВиК и "ВиК" ЕООД, Стара Загора.
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Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение
5 - ОС_773 / 03.12.2020: Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение
относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на община Казанлък през 2021 г. Становище на комисията:ПК подкрепя
проекта за решение
6 - ОС_780 / 08.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,
в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 6- за и 2- въздържали се
7 - ОС_783 / 10.12.2020:
Писмо от Иван Кутев - управител на "Кумакс Инвест" ЕООД относно искане за
дофинансиране дейността на фирмата от бюджета на общината, поради нарастващи
разходи. /До Кмета на общината, с копие до ОбС/
Становище на комисията:За становище от ОА
8 - ОС_787 / 11.12.2020: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с
проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа - за и 2 въздържали се
9 - ОС_789 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение
10 - ОС_790 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно възлагане управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р
Красимир Пейчев.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа - за, 1 въздържал се.
Моника Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
11 - ОС_791 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване за 2021 г.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа - за и 2 въздържали се.
Моника Динева направи предложение за изменение на т.2 от проекта за Решение, както
следва:
Определя размер на такса битови отпадъци за 2021 г. по Наредба 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Казанлък:
за жилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в гр. Казанлък и
землището - 3,00 на хиляда върху данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ;
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-за жилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в населените места
на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху данъчната оценка по Приложение № 2 от
ЗМДТ;
- за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в гр. Казанлък
и землището - 3,00 на хиляда върху данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ,
при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък.
- за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в населените
места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху данъчната оценка по Приложение №
2 от ЗМДТ, при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък.
- за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в гр. Казанлък
и землището - 3,00 на хиляда - върху по-високата между данъчната оценка или
отчетната стойност по Приложение № 2 от ЗМДТ;
-за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в населените
места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда - върху по-високата между данъчната
оценка или отчетната стойност по Приложение № 2 от ЗМДТ
- за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в гр.
Казанлък и землището - 3,00 на хиляда върху по-високата между данъчната оценка или
отчетната стойност по Приложение № 2, при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26
ОбС-Казанлък.
- за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в
населените места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху по-високата между
данъчната оценка или отчетната стойност по Приложение № 2, при условията на чл.18,
ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък;
Мотиви: С изменение на ЗУО ,месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60,
ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март
2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала. (§
58. (1) от Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г., публ. В ДВ бр.105 /
11.12.2020 г.).
Раздел приходи от предложената План -сметка да придобие следното съдържание:
т.1.1. Приходи от ТБО от Физ. и юрид.лица - 4 000 000 лв.
т.1.2. се запазва
Добавя се т.1.3. Приходи от възстановени по § 58. (1) от ЗИД на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г., публ. В ДВ
бр.105 / 11.12.2020 г. - 1 000 000 лв.
Общата рамка на план сметката се запазва.
Само някои от членовете на комисията са изразили становище по предложението - 3
"за" , 2 заявиха, че не могат да преценят в момента какво становище да изразят, 1
"против".
12 - ОС_792 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно издаване на разрешително на фирма "СТАРЛАЙТС" ЕООД за водовземане
от минерална вода от Сондаж №К - 14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект
имот с идентификатор 35167.507.92 по ККР на гр. Казанлък. Срок на разрешителното - 10
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години от датата на издаване.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа "за" и 2
"въздържали се"
13 - ОС_793 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно одобряване на Проект на договор за обществен превоз на пътници между
Община Казанлък и Общинско търговско дружество "Балканинвест" ЕООД и одобряване
Проект на договор за отдаване под наем на 7 бр. електрически транспортни средства от
Община Казанлък на "Балканинвест" ЕООД.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа "за" и 2
"въздържали се".
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