
5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

ПРОТОКОЛ

№18

Днес, 17.02.2021 от 14:00 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

Адриана Николова Тенева

Становища

1 - ОС_860 / 22.01.2021: До ПК по култура, туризъм и вероизповедания, писмо от Христо Генев
от гр. Казанлък относно проведения конкурс за директор на Художествена галерия - Казанлък с
приложено писмо (отговор) от Амелия Гешева - зам.-министър на културата. /Виж в
"Преписка"/
Становище на комисията:

ПК приема за сведение.
Красимира Харизанова изразява следното становище: "Не мога да взема отношение,
нямам информация обявяван ли е друг конкурс и пр."

2 - ОС_876 / 29.01.2021: Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с
проект за решение относно Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за
2020 г.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

Красимира Харизанова изразява следното становище: "Можем само да приветстваме Г-жа
Г.Щерева за разнообразяването на формите за контакт и работа с различни
възрастови групи от деца до възрастни, в т.ч. привличане ръководства на институции,
предоставящи услуги, в пряк контакт с кметовете на населените места; за нейния стремеж
да съдейства конкретно за решаване на поставени проблеми. Информацията от нейните
срещи и цялостна дейност е полезна и за общ.администрация."
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3 - ОС_902 / 12.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно определяне размера на сумите за подпогане дейността на футболните клубове
на територията на община Казанлък и волейболен клуб "Казанлък" за 2021 г.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

Красимира Харизанова изразява следното становище: "Въздържам се. Причини - не
считам, че е правилно на парче да се определят сума само за част от клубовете, обявявайки
ги за най-заслужили / футбол и волейбол/ , без да подценявам резултатите им. Давам
пример с баскетболния клуб "Роз.долина" . Работи се с четири възрастови групи момчета.
Подписано е споразумение с "Берое" за оказване на методическа помощ. Набират се две
нови групи момичета. Би било целесъобразно въпросът да се отложи и да се подготви
предложение за разпределение на суми, подпомагащи всички клубове. Всичко това - ако
правилно съм разбрала идеята.

4 - ОС_906 / 15.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна
общинска собственост в полза на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

5 - ОС_910 / 15.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение
относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година,
Етап I.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

Теодора Иванова гласува - "въздържал се".
Красимира Харизанова изразява следното становище: "В днешно време е трудно да се
прогнозира 4 години напред. Бихме ли могли да получим допълнителна информация от
Сл. Бояджиева, например за таксите за д. градини - не трябва ли да се планира намаление,
заради намаляващата раждаемост и заради поемане на част от таксите в предучилищна
възраст от държавата /доколкото си спомням обясненията на Аксения /. Също - заложен е
ръст на заплати за заети по трудови правоотношение между 4 и 6% годишно - не се ли
търси поне 10%-но увеличение. Същевременно издръжката намалява, което при
пълзящите цени  на т.нар. постоянни разходи, едва ли е възможно.
Принципно приемам предложения проект за решение, но е добре да получим и
допълнителна информация."

6 - ОС_914 / 15.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на
Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
за 2020 г.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
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7 - ОС_915 / 15.02.2021: Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника
Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предприемане на действия за промяна името и
собствеността на дружеството.
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против".

Красимира Харизанова изразява следното становище: "Подкрепям усилията на Д-р
Пейчев ускорено да променя нещата към по-добро. За контактите с кметовете на
съседните общини, сигурно ще е нужна и конкретна подкрепа от ръководството на Общ.
администрация."
Чавдар Ангелов гласува "против".
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