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2. Комисия по икономика, бюджет и финанси
ПРОТОКОЛ
№17
Днес, 18.03.2021 от 14:30 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Галин Иванов Иванов
Джамал Неджипов Папарланов
Добрин Цветанов Драгнев
Мария Цонева Цонева - Зам. председател
Пламен Костов Стайков - Председател
Пламен Станимиров Караджов
Стефан Пенков Стефанов
Стоян Асенов Петров
Юзеир Али Кенан

Становища
1 - ОС_940 / 04.03.2021: Покана от д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "ПоликлиникаКазанлък" ЕООД с приложен Доклад за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на ДКЦ
"Поликлиника-Казанлък" ЕООД.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
2 - ОС_943 / 08.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на проект
BG05M9OP001-6.002-0025 "Патронажна грижа+ в община Казанлък", финансиран по ОП
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
3 - ОС_944 / 08.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот,
представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ 469 кв.м. по КККР на
с. Енина, общ. Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 7 гласа "за" и 2 гласа "против".
4 - ОС_945 / 08.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно продажба чрез публични търгове по реда на Наредба № 15 на ОбС и определяне на
начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с.
Бузовград, с. Ръжена, с. Горно Черковище и с. Ясеново.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 7 гласа "за" и 2 гласа "против".
5 - ОС_947 / 11.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за
движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
6 - ОС_949 / 12.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.Становище
на комисията:
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ПК подкрепя проекта за решение.
7 - ОС_953 / 15.03.2021: Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от
Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. № ОС-966/16.03.21 г. вносителят
прави допълнение в проекта за решение. /Виж в "Допълнителни материали"/Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
8 - ОС_954 / 15.03.2021: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г., с проект за решение относно изменение и
допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на
община Казанлък в частта на Приложения №№ 1, 3, 9 и 11.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Пламен Стайков обявява конфликт на интереси и не участва в гласуването.
9 - ОС_955 / 15.03.2021:
Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №
362/12.03.2021 г., с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба
№ 15 на ОбС на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и определяне на
начални тръжни цени.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против".
10 - ОС_957 / 15.03.2021: Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на
Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет,
Отчет за дейността на фондацията за 2020 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за
2021 г.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
11 - ОС_960 / 15.03.2021: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на
група съветници "БСП за България" с проект за решение относно допълнение и изменение в
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Казанлък.Становище на комисията:
ПК не подкрепя проекта за решение с 3 гласа "за", 2 гласа "против" и 4 гласа "въздържал
се".
Добрин Драгнев изразява следното мнение: „Подкрепям всички проекти за решения с
изключение на ОС – 960/15.03.2021 г., където съм „против“ поради следните
съображения:
Повечето дейностти на лицата заплащащи такси по чл.19 от Наредба 26 не са били
ограничавани в резултат на въведените противоепидемични мерки.
В чл.19 от Наредба 26 са изредени широк спектър от такси и прилагането на намаление от
70% за всички е некоректно и несправедливо.
Липсва анализ, как би се отразило намалението на местните приходи.
Относно предложението за удължаване на срока за заплащане на такса битови отпадъци с
отстъпка, освен аргументите посочени по-горе, считам, че разминаването в сроковете за
заплащане с отстъпка на данък недвижими имоти(определен с Закона за местните данъци
и такси – до 30 април) и такса битови отпадъци, е неудачно и би довело до затруднения,
както в определяне на размера на конкретното задължение така и при неговото
погасяване."
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Пламен Стайков изразява следното становище: „Предлагам да се отложи разглеждането,
до представяне на икономическа обосновка, с оглед на това че имаме вече приет бюджет и
изложените доводи от г-н Д.Драгнев.“
Мария Цонева изразява становище, а именно: "Предлагам докладът да се отложи за
разглеждане. Вносителят не е спазил чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Освен това не е приложил
икономическа обосновка."
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