
3. Комисия по селско и горско стопанство, обществен и
екологичен ред

ПРОТОКОЛ

№12

Днес, 14.12.2020 от 13:30 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Денислав Христов Сербезов
Мариета Петрова Пепелешкова
Николай Митков Факиров
Пламен Станимиров Караджов
Ридван Байрям Иляз - Председател
Роман Алексеев Желев
Станчо Георгиев Леков
Стефан Пенков Стефанов - Зам. председател
Янко Тонев Запрянов

Становища

1 - 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 приема проекта за решение с 3 гласа "въздържал се" и 2 гласа "против".
Мариета Пепелешкова изразява становище: "В т. 1 /изр. 3/ от проекта е коректно да
отпадне текста "извънредно положение".
Роман Желев дава следното становище: "Подобно на предходния доклад и тук би
следвало да се избере работна група която след като разгледа предложението да вземе
становище. Налице са въпроси, на които само експертна работна група ще даде отговор.
Например: По отношение на указания в доклада период, как ще се изчисли тази сума от
автоматизирания софтуер ? Налице е изключително кратък период в който следва да се
направят изчисленията и разчетите. Отделно от това не е ясно предходното облекчение,
което гласувахме какъв ефект оказва и дали това е добре за бюджета, който както е
известно на всички е общ, а не за отделни лица, какъвто е настоящия случай."

2 - 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.

3 - 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
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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 с 1 глас "против" и 2 гласа "въздържал се".
Стефан Стефанов - В годишния план за ползване на дървесина от горски територии
собственост на Община Казанлък има допуснати фактически грешки:
- Отдел 253 буква "д" е в землището на село Хаджи Димитрово , а не в землището на
село Горно Черковище;
- Същият отдел представлява част от полезащитен пояс заедно с буква "в" и "г";
- Този полезащитен пояс е създаден през 1986 година от Горско стопанство Казанлък в
северния край на селото за защита от снегонавявания и от много силните северни
ветрове;
- Аз съм категорично против извършване на гола сеч в непосредствена близост до
Хаджи Димитрово и ликвидиране на полезащитния пояс;
- Полезащитният пояс се състои от следните дървесни видове: топола, бреза, акация,
орех и много храстовидни видове;
- От отдел 294 и трите букви не са в землището на с. Г. Черковище. Относно 294 „л“ не
съм съгласен да се сече. Акацията е прекалено млада и тънка. Насаждението трябва да
се изсече през следващия горскостопански план. Не си заслужава за 15 м3 дърва да се
изсече 11 дка гора и то на голо.
Обобщение: С така изготвения Годишен план съм против, ще подкрепя проекта за
решение ако гореизложеното бъде коригирано.

4 - 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 прави предложение - 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.

5 - ОС_781 / 09.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община
Казанлък през 2021 г. и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната
дейност за 2021 година.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

6 - ОС_782 / 10.12.2020:
Писмо от Гергана Микова - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед
№ АК-01-ЗД-17/09.12.2020 г. относно връщане на Решение № 304/26.11.2020 г. на ОбС като
незаконосъобразно - за ново обсъждане. /И до кмета на общината/
/По резолюция в ОА с вх. №06-01-189#1/10.12.2020 г./
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
Мариета Пепелешкова изразява становище - В Заповедта на Обл.управител е дадено
изрично разяснения какви доказателства липсват и какво императивно условие на
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ЗСПЗЗ не е изпълнено, за да бъде променен вида територия с НТП „пасище“ във вид
територия Урбанизирана и НПТ “За спортен комплекс“. Считам, че решението следва
да бъде подложено на ново обсъждане след представяне от Общ.администрация на
изискуемите се от закона доказателства . В случай ,че такива не бъдат представени,
ОбС следва да гласува отмяна на върнатото от обл.управител решение .

7 - 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".
Мариета Пепелешкова изразява становище, подкрепено от Янко Запрянов: "Считам,
че текста на чл. 48, ал.5, т.2 от Правилника следва да остане, като в него бъде
направена  корекция и цитираният чл.43, ал.1 следва да стане чл. 48, ал.1 .  В тази
връзка предлагам §5 от Проекта за решение да бъде с текст: § 5 . Изменя  чл. 48, ал.5, т.
2  и същият придобива следният текст: " системно /повече от три пъти в едно
заседание/ наруши  чл.48,ал.1 от този правилник, за което му е наложена
дисциплинарна мярка ".
Роман Желев прави предложение: "§2 от Решението съкращението ал.1. следва да бъде
идентично със следващите , а именно (1) ; в §4.  (1) от Решението след думите "свиква
заседание" за прецизност би следвало да се добави "общински съвет".

8 - 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.

9 - 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 1 глас "против".

10 - 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 предлага: "Предлагам изменение на т. 2 от проекта за решение -  
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;
-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 №
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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.)."

11 - 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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