
5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

ПРОТОКОЛ

№15

Днес, 14.12.2020 от 13:00 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_764 / 25.11.2020: Покана от синдикалните организации на работещите в бюджетната
сфера на културата в община Казанлък за насрочване на среща относно договаряне размера
на трудовите им възнаграждения през 2021 г.  /До Кмета на общината, с копие до ПК по
култура/; /Към наш № ОС-711/2020 г./
Становище на комисията:

Приема за сведение.

Чавдар Ангелов - подкрепя искането за провеждането на работна среща, на която да се
обсъдят възможностите за увеличаване на размера на трудовите възнаграждения на
работещите в казанлъшките общински културни институти. Счита за най-удачно това
да направено по време на предстоящите обсъждания на проекто-бюджета на Община
Казанлък за 2021 година.
Красимира Харизанова - Преди да разглеждаме проект за бюджет 2021 год., няма как ПК
да обсъжда такъв въпрос. Още повече се иска среща най-вече с участието на 
общ.администрация, където биха могли да се обсъдят конкретни възможности и
параметри.
Анна Кожухарова - 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.

2 - 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:
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С 4 гласа "за",4 гласа "против" и 1 "въздържал се" комисията не приема проекта за
решение.

Мария Цонева - Не подкрепям проекта за решение; Мотиви: 1. Не знаем колко дълъг ще
е срока на епидемиологичната обстановка, дали ще бъде до 21.12.2020г. или ще бъде
продължен.
2. Нямаме информация, колко са обектите, които са преустановили дейност и какъв е
размера на таксите им. Респективно, какъв ресурс трябва да се предвиди в Бюджет
2021г. за тази мярка.

Владимир Чучумишев - Не подкрепям 1. Мотивите не могат вече да бъдат "извънредно
положение" защото сега сме в "извънредна епидемиологична обстановка.2. Срокът на
временните противоепидемиологични мерки може да бъде продължен.

Красимира Харизанова - В извънредна обстановка сме, не в извънредно положение - в
този смисъл няма как, съобразно нормативната уредба,  да обсъждаме освобождаване от
такса битови отпадъци. Би могло да се обсъжда евентуално освобождаване от наем и
тротоарно право за наематели на общински обекти , но сроковете са твърде кратки до
края на годината.По-скоро заедно с проекто-бюджет 2021 може би следва
общ.администрация да предложи  нови или да актуализира съществуващи мерки в
случаите на извънредно положение и в случаите на извънредна обстановка за 2021 год.
ВЪЗДЪРЖАМ СЕ по предложението. Би било полезно да ни изпратите информация за
конкретния икон.ефект от взетото решение по аналогичен материал, внесен от г-н
Караджов и гласуван на предходната сесия.

3 - 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.

Теодора Иванова - Временната Комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от
заплащане на такси за детски градини и ясли предложи да бъдат обсъдени промени в
Наредба №26 в Раздел III ал.22 и създаване на текст за освобождаване от такса за
посещение на детска градина и/или ясла на деца, чиито  родители са останали без
работа по време на извънредното положение или извънредната епидемиологична
обстановка.Предвид това, че и в настоящия момент е обявена извънредна обстановка до
края на м.януари 2021, която  вероятно ще бъде удължена и след това и във връзка със
затварянето на редица бизнеси през м.декември правя следното 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.

Красимира Харизанова - Приемам предложението на Т.Христозова да се допълни
Наредбата и по отношение освобождаване от такси в детските заведения при останал
без работа родител , но считано от 2021 год.

Адриана Тенева - "за" предложението на кмета и "за" предложението на Теодора
Иванова.
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4 - 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.

Теодора Иванова обявява конфликт на интереси.

Комисията установява, че не са приложени предложенията за дейността през 2021 г. на
НЧ „Цвятко Радойнов-1885“-гр.Крън и НЧ „Прогрес-2004“- гр. Казанлък.

Чавдар Ангелов - В представените програми за дейността на читалищата „Искра –
1860” (стр. 10 от ОС-781), „Възродена Искра – 2000” (стр. 18 от ОС-781), „Любен
Каравелов – 1921” (стр. 51 от ОС-781), „Възраждане – 2014” (стр. 58 от ОС-781), „Зора –
1902” (стр. 61 от ОС-781), „Отец Паисий – 1905” (стр. 69  от ОС-781), „Петко Маналов –
1932” (стр. 75 от ОС-781), „Светлина – 1904” (стр. 84 от ОС-781), „Братство – 1869” (стр.
87 д от ОС-781), „Пробуда – 1920” (стр. 90 от ОС-781), „Просвета – 1908” (стр. 99 от
ОС-781), „Светлина – 1928” (стр. 119 от ОС-781), „Звезда – 1918” (стр. 131 от ОС-781) и
„Антон Страшимиров – 1909” (стр. 137 от ОС-781) е предвидено, с посочени различни
наименования на събитието, в които преобладава израза „от обесването”, да бъде
отбелязана годишнината от смъртта на Васил Левски. В тази връзка предлагам на
вносителя на докладната да промени названието на предстоящите чествания като
напр.: „отбелязване на годишнината от смъртта/кончината на Васил Левски”.
Промяната следва да бъде отразена и в годишните програми на съответните
читалища.Пак във връзка с горното, в програмите за дейността на читалищата „Петко
Маналов – 1932” (стр. 77 от ОС-781), „Просвета – 1908” (стр. 100 от ОС-781), „Просвета
– 1902” (стр. 128 от ОС-781) и „Освобождение – 1884” (стр. 145 от ОС-781) е включено,
събитие, наречено „Ден на славянската писменост и култура”. Предлагам на вносителя
на докладната да промени названието на предстоящите чествания на празника с
официално определеното му с решение на Народното събрание име – „Ден на Светите
братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност”. Промяната следва да бъде отразена и в годишните програми на
съответните читалища.

Владимир Чучумишев - на стр.58 календара на НЧ "Възраждане-2014" с. Бузовград не е
разписан от никой! В него и на стр.119 в календара на НЧ "Светлина-1928" с. Ръжена
срещу датата 19
февруари е написано "Обесването на Васил Левски". Да бъдат заставени да коригират
текста примерно "Годишнина от...."!

5 - 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.

6 - 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.

Firefox http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

3 of 4 12/15/2020, 9:24 AM



7 - 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:

С 8 гласа "за" и 1 глас "въздържал се" Комисията подкрепя проекта за решение.

Адриана Тенева - Считам, че комисията трябва да представи документите от конкурса и
да бъде изслушан председателя относно провеждането му във връзка с жалбата на
Лазарин Нягалов. Необходима е допълнителна информация, за да се вземе адекватно
решение по жалбата.

8 - 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:

Със 7 гласа "за" и 2 гласа "въздържал се" Комисията подкрепя проекта за решение.

Владимир Чучумишев - Подкрепям доклада с предложение: към III. Компонент
"Почистване на улични платна" да се допълни "Закупуване на цистерна за измиване
на улични платна при надхвърляне на сумата за очаквани приходи".

Адриана Тенева - "въздържал се" - необходима е информация от общинска
администрация каква е сумата, която ще бъде възстановена от РИОСВ и с колко би
могла да се намали такса смет за гражданите за 2021 г. 
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