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Днес, 21.07.2020 от 17:00 часа , в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе заседание на ПК.
Присъствал
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
Отсъствал
Георги Иванов Пенчев
Присъствали още
Славена Бояджиева, Даниела Колева.

1 - ОС_492 / 15.06.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Договор № Д08-21/11.06.2020 г. за
покупко-продажба на общински имот, в изпълнение на Решение №128/23.03.2020 г. на
Общински съвет -Казанлък.
Становище на комисията:ПК приема за сведение със забележка, че договорът не е
вписан.
2 - ОС_497 / 16.06.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС, с приложени Договори за наеми с номера: №
Д04-93/10.06.2020 г,; Д04-94/10.06.2020 г.; Д04-95/10.06.2020 г. и Д04-96/10.06.2020 г. в
изпълнение на Решения на ОбС.
Становище на комисията:ПК приема за сведение със забележка, че договорът не е
вписан.
3 - ОС_506 / 23.06.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл.44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет
на общината, с приложено копие от Договор за покупка-продажба № 112/22.06.2020 г., в
изпълнение на Решение №131/23.03.2020 г. на ОбС.
Становище на комисията:ПК предвид констатацията, че липсват данни относно
плащането, както и доказателство за вписването му.
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4 - ОС_522 / 03.07.2020: В изпълнение на чл. 44, ал.1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - нач. отдел ИУС, с приложени копия от Договори за наем, както следва: №
Д03-1/27.02.2020 г., № Д03-2/28.02.2020 г., № Д03-3/01.03.2020 г., № Д03-4/11.03.2020 г., №
Д03-5/27.04.2020 г., № Д03-6/11.05.2020 г., № Д03-7/12.05.2020 г., № Д03-11/08.06.2020 г., №
Д03-14/19.06.2020 г., № Д03-15/01.07.2020 г. и № Д03-16/01.07.2020 г., във връзка с Решение
№ 10/19.12.2020 г. на ОбС.Становище на комисията:ПК приема за сведение.
5 - ОС_530 / 06.07.2020: Жалба от живущите в кв. "Кулата", гр. Казанлък, с приложена
подписка относно използването на Алиолувата къща за културно масови развлекателни и
други мероприятия, придружени с вдигане на шум, свирене на музикални инструменти,
пеене и други.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
6 - ОС_533 / 07.07.2020:
Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г. с проект
за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и
сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по
чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен отчет за 2019 година.
Постъпи писмо с вх. № ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят прилага Протокол от
обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г. /Виж в "Преписка" и "Допълнителни
материалаи"/
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа въздаржали се.
7 - ОС_540 / 10.07.2020: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните
комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.Становище на комисията:ПК
подкрепя проекта за решение.
8 - ОС_535 / 10.07.2020: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС, с приложено копие на Договор № Д04-103/06.07.2020 г., за
сведение.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
9 - ОС_543 / 13.07.2020: Писмо от Димитър Кабаков - директор на театър "Любомир
Кабакчиев" с отговор на входирана жалба в ОбС с вх. № ОС-530/06.07.2020 г., относно
използване на Алиоловата къща за масови и др. мероприятия.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
10 - ОС_544 / 13.07.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела Колева - нач. отдел ИУС, с
приложени копия от Договори за покупко - продажба, както следва: №Д08-42/13.07.2020 г.,
във връзка с Решение № 154/15.04.2020 г. на ОбС, №Д08-39/03.07.2020 г. и
№Д08-40/03.07.2020г., във връзка с Решение №126/23.03.2020 г.
Становище на комисията:ПК приема за сведение със забележка, че договорът не е
вписан.
11 - ОС_545 / 13.07.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела Колева - нач. отдел ИУС, с
приложенo копиe от Договор за покупко-продажба №Д08-43/13.07.2020 г., във връзка с
Решениe № 153/15.04.2020 г.
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Становище на комисията:ПК приема за сведение със забележка, че договорът не е
вписан.
12 - ОС_552 / 15.07.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с
приложено копие от Заповед №987 от 02.07.2020 г. във връзка с Решение № 172 от
28.05.2020 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
поземлен имот, находящ се в гр. Казанлък, м." Старите лозя ", и определяне на общински
съветник, който да бъде включен в състава на комисията. Търгът ще се проведе на
30.07.2020 г. от 14:00 ч. в стая № 22 в сградата на Община Казанлък; втора дата 14.08.2020 г.
Становище на комисията:ПК констатира, че в т. II, т.1 е записано "наемна цена", а
следва да е "тръжна продажна цена".
13 - ОС_556 / 16.07.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела Колева - нач. отдел ИУС, с
приложени копия от Договори за покупко - продажба на общински имоти в изпълнение на
Решение №126/23.03.2020г.
Становище на комисията:ПК приема за сведение със забележка, че договорът не е
вписан.
14 - ОС_559 / 17.07.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и №11
неразделни части от нея.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
15 - ОС_562 / 20.07.2020: На основание чл.64, ал.2 от Закон на Концесиите (отм.) писмо от
Даниела Колева - началник - отдел ИУС, с приложен оригинал на Договор за Концесия №
Д04-102/2020 г., в изпълнение на Решение №132/23.03.2020 г. на ОбС и определяне на
концесионер за обект: Микроязовир "Шейново - 5".
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
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