
7. Комисия по разпореждане с общинска собственост,
европейски проекти и бизнессреда.

ПРОТОКОЛ

№14

Днес, 14.12.2020 от 15:00 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Адриана Николова Тенева
Белчо Колев Белчев
Борислав Александров Асенов
Галин Иванов Иванов - Председател
Емил Ивелинов Недялков
Румяна Стоянова Друмева
Станчо Георгиев Леков
Янко Тонев Запрянов - Зам. председател

Отсъствал по уважителни причини

Цветан Тенев Шиков

Становища

1 - 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.

2 - 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.

3 - 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".

4 - 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 4 гласа "за" и 4 гласа
"против".
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5 - 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.

6 - 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.

7 - 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.

8 - 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.

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.

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 приема за сведение. Комисията ще се произнесе след
получаване на становище от Общинска Администрация.

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.

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:
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ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "въздържал се".

Адриана Тенева и Румяна Друмева считат, че следва да се представят съставените
документи от проведения конкурс и да бъде изслушан председателя на комисията, с
оглед  взимане на информирано решение по жалбата на Лазарин Нягалов.

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 с 2 гласа "въздържал се".

Адриана Тенева и Румяна Друмева считат, че следва общинска администрация да даде
информация относно сумата, която ще бъде възстановена но Община Казанлък от
РИОСВ, и съответно с колко може да бъде намален промила на такса смет за
гражданите за 2021 г.

15 - 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
години от датата на издаване.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

16 - 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 2 гласа "въздържал се".
Адриана Тенева и Румяна Друмева считат, че общинска администрация трябва да даде
информация относно размера на компенсациите, които са изплащани на предишния
превозвач, който е обслужвал тези линии.
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