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2. Комисия по икономика, бюджет и финанси
ПРОТОКОЛ
№13
Днес, 14.12.2020 от 14:30 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Галин Иванов Иванов
Джамал Неджипов Папарланов
Добрин Цветанов Драгнев
Мария Цонева Цонева - Зам. председател
Пламен Костов Стайков - Председател
Пламен Станимиров Караджов
Стефан Пенков Стефанов
Стоян Асенов Петров
Юзеир Али Кенан

Становища
1 - ОС_709 / 28.10.2020: Писмо от д-р Петър Лучев - управител на 'ДКЦ-Поликлиника Казанлък' ЕООД с приложени справки от Отчета за деветмесечието на 2020 г. - счетоводен
баланс и други документи към 30.09.2020 г.
Становище на комисията:ПК приема за сведение!
2 - ОС_718 / 02.11.2020: Финансов отчет от инж. Симеон Стоилков - управител на
"Казанлъшка Искра" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
3 - ОС_766 / 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 10 370,00 лв. без ДДС при разпореждане с
имот, общинска собственост - земя с площ 694 кв. м., представляваща УПИ VII-836 "За
ОДО", в кв. 50 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.Становище на комисията:ПК
подкрепя проекта за решение с 1 глас "против" и 1 глас "въздържал се".
4 - 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.
5 - ОС_769 / 27.11.2020: 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 продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, бл. 3, вх. Д на наемател,
настанен по административен ред, за сумата от 34 600 лв. без ДДС.Становище на
комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "против".
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6 - 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 с 2 гласа "против" и 4 гласа "въздържал се".
Добрин Драгнев изразява становище: "Считам, че възможността за освобождаване от
заплащане на такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване беше предвидена за
периода на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020г.
В момента не сме в такава ситуация. Освен това периода е кратък (по-малко от месец) и
няма да се постигне целения резултат за подпомагане на лицата преустановили дейност.
Считам, че конкретни мерки за подпомагане на преустановилите дейност следва да се
обсъждат, когато има повече яснота за периода на преустановяване."
7 - 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.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
8 - ОС_774 / 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 определяне на пазарна цена в размер на 13 390,00 лв. без ДДС при разпореждане с
имот, частна общинска собственост - земя с площ 1110 кв. м., в УПИ VIII-403, кв. 32 по
плана на гр. Крън, общ. Казанлък.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за
решение с 1 глас "против" и 1 глас "въздържал се".
9 - 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.
Пламен Караджов предлага: "В чл.22,ал.3 да бъде създадена нова точка 3.8 със следния
текст „ на които един или двамата родители са останали без работа по време на
извънредната епидемиологична обстановка”.
В чл.22,ал.4,т.2 и т.3 е описан начинът, по който се ползват облекченията. Родителите
подават декларация до директора на детската ясла/градина, придружена със
съответните документи, доказващи наличието на обстоятелствата за освобождаване.
Един от документите би могъл да бъде регистрация в бюрото по труда."

10 - 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:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против".
Мария Цонева - Като възложител на услугата, Общинска администрация да изготви
12/15/2020, 9:22 AM

Firefox

3 of 3

http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

становище относно натовареността на пътникопотока по линиите на Общинската
транспортна схема. Какви инвестиции е направила "Кумакс Инвест" в посока
обновяване на автопарка и подобряване на обслужването си.
Стефан Стефанов - против, поради недостатъчна икономическа обосновка от Кумакс
Инвест.
11 - 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 1 глас "въздържал се.
12 - 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.
13 - 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 2 гласа "против".
14 - 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.
Пламен Караджов изразява мнение - Има решение на МС, отчислените суми към
РИОСВ в периода от 01.03.20 г. до 31.12.20 г. да останат на разпореждане в общините.
Искам кмета на Община Казанлък да докладва каква е сумата на отчисленията за този
период и какво е предложението за тяхното използване!
15 - 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.
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