Firefox

1 of 3

http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт.
ПРОТОКОЛ
№14
Днес, 14.12.2020 от 14:00 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Аксения Бориславова Тилева
Владимир Йорданов Чучумишев - Зам. председател
Деко Михайлов Григоров
Джамал Неджипов Папарланов
Иван Георгиев Гитев
Иван Христов Колев
Красимира Белчева Харизанова
Радиана Стефанова Стефанова
Теодора Ганчева Иванова - Председател

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 подкрепя проекта за решение с 3 гласа "против" и 3
гласа "въздържал се".
2 - ОС_775 / 07.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект,
находящ се на ул. "Капрони" - Младежки дом, гр. Казанлък, включен в Годишната програма
за 2020 г., за срок от 5 години, с начална тръжна цена 60 лв. без ДДС.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
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
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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.
Предложение 2- Владимир Чучумишев предлага към предложението на Теодора
Иванова да се допълни "двамата родители са останали без работа по време на
извънредната епидемиологична обстановка”.
Предложение 3- Красимира Харизанова приема предложението на Теодора Иванова и
предлага „да се допълни Наредбата и по отношение освобождаване от такси в
детските заведения при останал без работа родител , но считано от 2021 год.“
Предложение 4- Аксения Тилева предлага освобождаването от заплащане на такса за
детска градина на деца, чиито родители са останали без работа във връзка с обявената
извънредна обстановка да става въз основа на приемане от Общински съвет на
Временна подпомагаща мярка за родители, чиито деца посещават детска ясла, Първа и
Втора група на детските градини на територията на община Казанлък.
Предложение 5- Владимир Чучумишев предлага 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".

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.
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.
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
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Пейчев.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
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:
ПК подкрепя проекта за решение с 3 гласа "въздържал се".
Чучумишев - 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".
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