
8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и
обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете

издадени от органите на местната изпълнителна власт

ПРОТОКОЛ

№14

Днес, 16.06.2020 от 16:00 часа , в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Георги Иванов Пенчев
Денислав Христов Сербезов - Председател
Иван Георгиев Гитев
Илиана Петкова Жекова
Калин Петров Божков
Мариета Петрова Пепелешкова
Моника Божидарова Динева
Роман Алексеев Желев - Зам. председател
Чавдар Костадинов Ангелов

Присъствали още
Даниела Коева, Радостина Йосифова

Становища

1 - ОС_457 / 19.05.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда
за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община
Казанлък, двете четения в едно заседание.Становище на комисията:ПК подкрепя
проекта за решение с един глас въздаржал се.
ПК предлага:
1. в чл. 4 , ал. 3, т. 13 да отпадне т.к. се дублира с т. 4;
2. в пар. 2 от ДР да се посочи смисъла на понятието знаково стопанство;

2 - ОС_469 / 26.05.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 106, ал. 3 от
ПОДОбС, писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Заповед
№ 623/13.05.2020 г. на Кмета на общината, във връзка с Решение № 153/15.04.2020 г. на ОбС,
както и за определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на Комисия за
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, находящ
се в гр. Казанлък. Търговете ще се проведат на 05.06.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на
общината, с начален час 10:30 ч.; втора дата от 19.06.2020 г.Становище на комисията:ПК
приема за сведение.

3 - ОС_470 / 26.05.2020:
В изпълнение на чл. 44, ал.1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 106, ал. 3 от ПОДОбС, писмо от
Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Договор №
Д08-20/20.05.2020 г., във връзка с Решение № 88/27.02.2020 г. на ОбС.
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Становище на комисията:ПК приема за сведение.
Договорите да се представят след вписване в Агенцията по вписвания.

4 - ОС_472 / 26.05.2020: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, представена справка
от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък относно изпълнението на решенията на ОбС
- Казанлък, взети в периода от 05.11.2019 г. до 30.04.2020 г.Становище на комисията:ПК
приема за сведение.

5 - ОС_477 / 04.06.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от ПОДОбС,
писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Заповед №
621/13.05.2020 г. на Кмета на общината, във връзка с Решение № 151/15.04.2020 г. на ОбС,
както и за определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на Комисия за
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти -
гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка. Търговете ще се проведат на 04.06.2020 г. в
Ритуалната зала в сградата на общината; втора дата от 18.06.2020 г.Становище на
комисията:ПК приема за сведение.
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