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5. Комисия по култура, туризъм и
вероизповедания.
ПРОТОКОЛ № 26
Днес, 18.11.2021, от 13:00 часа в град Казанлък, в неприсъствена форма се проведе заседание на
Постоянна комисия по "5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.".
Председател: Мария Цонева Цонева
Заместник-председател: Чавдар Костадинов Ангелов
Присъствал
•
•
•
•
•
•

Адриана Николова Тенева
Аксения Бориславова Тилева
Владимир Йорданов Чучумишев
Деко Михайлов Григоров
Николай Митков Факиров
Теодора Ганчева Иванова

Отсъствал
• Красимира Белчева Харизанова

Дневен ред
1 - ОС_1333 / 08.11.2021: Писмо от Момчил Маринов - Директор на ИМ "Искра", с приложена
докладна записка относно увеличаване на бюджета на Исторически музей "Искра" в частта
"Капиталови разходи". /До кмета на общината и с копие до ОбС!/
Становище на комисията: ПК приема за сведение.
2 - ОС_1339 / 12.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Прехвърляне в полза на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД, UVC оборудване за
дезинфекция, 2бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен модул, един брой рентгенов апарат,
предоставяне общинска собственост на Търговските обекти "Аптека" и "Кафе аперитив"; 2.
Променя наименованието в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА
ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД ; 3. Утвърждава проект за изменение на учредителния акт.
С писмо с вх. №ОС-1355/16.11.2021 г., Николай Златанов - председател на ОбС предлага
допълнение към изменението в Учредителния акт на дружеството.
/Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
3 - ОС_1348 / 12.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на
Приложения №№ 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 23. С писмо с вх. №ОС-1360/19.11.2021 г., вносителя
прави допълнение в мотивите на доклада, касаещо Приложение №15. /Виж в "Преписка" и в
"Допълнителни материали"/
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "Въздържал се".
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4 - ОС_1350 / 15.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска
собственост на община Казанлък за 2022 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "Въздържал се".
5 - ОС_1354 / 16.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно прекратяване на Договор за учредено право на ползване №Д08-13/25.03.2021 г.,
върху недвижими имоти - частна общинска собственост и откриване производство по ликвидация
на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение с 5 гласа "За" и 3 гласа
"Против".
Владимир Чучумишев изразява следното становище: "Подхода трябва да е както при ОС 1339. ОбС да заседава като общо събрание. Първо да разгледа ликвидацията на "Казанлъшка
искара" ЕООД и второ да се направи дебат за бъдещата дейност на вестника."
Чавдар Ангелов изразява следното становище:
"Против. Според мен, независимо от съществуващите финансови затруднения на общинското
дружество, въпросът за съдбата на издавания от него вестник "Искра" трябва да бъде
подложен на широко обществено обсъждане, преди да бъде взето окончателното решение за
неговото ликвидиране. Въпреки заявеното намерение да продължи издаването на вестника,
от внесения доклад на общинска администрация за мен не става ясно, каква е бъдещата
перспектива за развитие на превърналия се през последния близо век в една от емблемите на
Казанлък вестник, каква е концепцията за неговото развитие, съдържание, обем, тираж,
разпространение, ако щете дори, каква ще е съдбата на марката "вестник Искра". В този
смисъл напълно подкрепям изказаното от инж. Чучумишев мнение, че е необходимо да се
направи дебат за бъдещата съдба на вестника."
Теодора Иванова изразява следното становище: "Подкрепям предложението на Чучумишев".
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