Firefox

1 of 2

http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

5. Комисия по култура, туризъм и
вероизповедания.
ПРОТОКОЛ № 29
Днес, 20.01.2022, 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
Красимира Белчева Харизанова
Николай Митков Факиров
Теодора Ганчева Иванова

Дневен ред
1 - ОС_1422 / 10.01.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Общински план за младежта за 2022 г. на Община Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Владимир Чучумишев прави предложение да се допълни информацията за ПГ "Иван
Хаджиенов" на стр. 10 от Общинския план. /Виж "Прикачения файл"/
Красимира Харизанова задава следните въпроси:
1. Какъв резултат има от дейността на младежкия медиатор по отношение неактивни лица , с
колко лица е работил, колко от тях са започнали работа или участват във форма за
квалификация?
2. Таблиците в Раздел VII - това ли е съдържанието на Младежкия календар за 2022 . По
отношение финансирането на общински младежки изяви - това ще е свързано с новия
бюджет?
3. По темата на деня - предвиждат ли се някакви действия по отношение разясняване
ползата от ваксиниране на деца и младежи?

2 - ОС_1429 / 17.01.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на
сгради, машини и съоръжения общинска собственост на Трудово производителна кооперация за
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трудоустроени лица "Бузлуджа", находящи се в имот УПИ XIII - промишлена зона, кв. 38 по плана
на гр. Казанлък, ул. "Изгрев" № 31.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
Мария Цонева и Красимира Харизанова изразяват следното мнение: "В документите
придружаващи доклада е включен образец на проект на Договор за безвъзмездно право на
ползване на театър "Л. Кабакчиев". Вносителите би следвало да подменят образеца с такъв
на ТПК "Бузлуджа."
3 - ОС_1431 / 17.01.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община
Казанлък за периода 2021-2022 година.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 3 гласа "въздържал се".
Теодора Иванова изразява следното становище: "Смятам, че данните, на базата, на които се
изготвя стратегията би следвало да са по-актуални, поне към началото на учебната
2021/2022. В съдържанието е записано, че данните са към декември 2021, а в текста данните
са от 2020 и 2019. В частта бюджет данните могат да се актуализират и от така представени за
2019, могат да се посочат тези за 2021.От 2019 до днешна дата има приети бюджети за 2020г и
2021г."
Красимира Харизанова изразява следното мнение: "Стр.7 - Общ брой деца от 0 до 19 год. по
данни на ГРАО - 14710.
Малко по-надолу : 9986 обхванати от ДГ до 12 клас и 253 необхванати. Дори да прибавим
деца в яслена възраст от 0 до 3 години , пак ще остане разлика.
Вярно е , че много деца са с родителите си извън България.
Би било полезно да се запознаем с някои, макар и предварителни данни от преброяването, за
да имаме реална представа за живеещите в общината , както и по възрастов разрез. Това би
било полезно и при планирането , разработката на стратегии, бюджет , социална политика и
пр."

4 - ОС_1432 / 17.01.2022: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен
със Заповед № 55/14.01.2022 г. с проект за решение относно дарение в полза на "Летище Казанлък"
АД, гр. Казанлък на движима вещ - самолет, марка МиГ-21 БИС, приведен във вид на музеен
експонат.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
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