
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

№16

Днес, 15.09.2020 от 17:00 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
Иванка Иванова, Ахмед Мехмед, Зорница Антонова, Габриела Попова

Становища

1 - ОС_564 / 20.07.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника
на ОбС - писмо от Иванка Иванова- Секретар на община Казанлък, с приложено копие от
Заповед № 1082/17.07.2020 г. на Кмета на общината, издадена в изпълнение на Решение №
193/25.06.2020 г. на ОбССтановище на комисията:ПК приема за сведение!

2 - ОС_568 / 22.07.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 185/28.05.2020г. на
ОбС, писмо от Даниела Колева - началник-отдел ИУС с приложени копия на Протокол от
проведен конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за
2020 г. на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД , гр. Казанлък, както и писма до д-р Кети
Маналова - Владкова и до Тянка Захариева.
Становище на комисията:ПК приема за сведение!

3 - ОС_569 / 22.07.2020: Писмо от Даниела Колева - началник отдел ИУС с приложено копие
от вписан Договор за покупко-продажба №112/22.06.2020 г. по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от
ЗПСК, сключен в изпълнение на Решение №131/23.03.2020 г. на ОбС. /Към наш №
ОС-506/23.06.2020 г./
Становище на комисията:ПК приема за сведение!

4 - ОС_575 / 24.07.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева -началник отдел ИУС , с приложено копие от Договор №Д04-108/23.07.2020 г., във
връзка с Решение № 10/19.12.2019 г. на ОбС. Становище на комисията:ПК приема за
сведение!
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5 - ОС_587 / 07.08.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева -началник отдел ИУС , с приложени копия на 13 броя Договори, сключени в
изпълнение на Решение № 126/23.03.2020 г. на ОбС.Становище на комисията:ПК приема
за сведение! Договор № 08-60/04.08.2020 да се впише в служба по вписвания и да се
представи информация относно вписването.

6 - ОС_588 / 07.08.2020: Писмо от Галина Стоянова - Кмет на общината относно информация
за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към
30.06.2020 г.Становище на комисията:ПК приема за сведение!

7 - ОС_599 / 19.08.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков -зам.-кмет на община Казанлък с приложено копие от вписан Договор за покупко-
продажба № 113/14.08.2020 г., по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, сключен в изпълнение на
Решение № 175/28.05.2020 г. на ОбС. Становище на комисията:ПК приема за сведение!

8 - ОС_611 / 31.08.2020: На основание чл.44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на общината с приложени копия от Заповеди №1339, №1340, №1341,
№1342 от 28.08.2020 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решения №215, №216,
№217, №218, №219, №220, и №221 от 30.07.2020 г. на ОбС - Казанлък за провеждане на
публични търгове с тайно и явно наддаване за продажба на поземлени имоти, находящи се в
гр. Казанлък, с. Енина, с. Бузовград, с. Дунавци, с. Горно Черковище, с. Овощник, с. Ясеново
и с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък. Търговете ще се проведат на 23.09.2020 г., 25.09.2020
г., и 29.09.2020 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък; втори дати - 07.10.2020
г., 09.10.2020 г. и 13.10.2020 г. при същите условия. 
Становище на комисията:ПК приема за сведение!

9 - ОС_613 / 01.09.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева -началник отдел ИУС , с приложено копие от Договор № Д04-112/01.09.2020 г., в
изпълнение на Решение № 10/19.12.2019 г. на ОбС.Становище на комисията:ПК приема за
сведение!

10 - ОС_614 / 02.09.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 за
общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на
правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа "за" и 3 гласа
"въздаржал се"
М. Динева, Д. Сербезов и М. Пепелешкова гласуваха "въздаржал се"

Гласувалите "За" - Предлагат следното:
В 1. Месечното възнаграждение на Управителя на Диагностично консултативен център
”Поликлиника-Казанлък” ЕООД се определя в размер на 200 % от средната месечна
брутна работна заплата на медицинския персонал за съответния месец.
На управителя се изплаща авансово 80 % от начисленото възнаграждение. Остатъкът
от 20 % се резервира и се привежда по отделна депозитна сметка на името на
дружеството с месечно олихвяване.
Пълният размер на резервираната сума се изплаща с лихвите в края на годината при
условие, че са изпълнени всички решения на Общински съвет Казанлък, достигнати са
критериите, определени с бизнес – задачата за годината, спазена е инструкцията за
образуване на работната заплата на дружеството. Сумата се изплаща след издължаване
на задълженията на дружеството към държавния и общински бюджети.

В т. 2. Месечното възнаграждение на управителя на Многопрофилна болница за
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активно лечение „Д-р Христо Стамболски” ЕООД се определя в размер на 380 % от
средната месечна брутна работна заплата на медицинския персонал за лечебното
заведение за съответния месец.
На управителя се изплаща авансово 80 % от начисленото възнаграждение. Остатъкът
от 20 % се резервира и привежда по отделна депозитна сметка на името на дружеството
с месечно олихвяване.
Резервираната сума не се изплаща в случаите, когато са нарушени два от следните три
задължителни показатели:
- просрочените задължения да не превишават 25 % от общите разходи за съответния
период;
- разходите за лекарства и консумативи да не превишават 35 % от общите разходи;
- използваемостта на легловия фонд да не е по-ниска от 70 %.

В случаите, когато са изпълнени и трите горепосочени показатели на управителя се
изплаща 40 на 100 от резервираната сума с приспадащите се лихви в края на годината.
Сумата се изплаща след издължаване на задълженията на дружеството към държавния
и общински бюджети и при условие, че е спазена инструкцията за образуване на
средствата за образуване на работната заплата в лечебното заведение.
На управителя се изплаща 60 на 100 от резервираната сума с приспадащите се лихви в
края на годината, когато едновременно са изпълнени следните показатели:
- спазени срокове на текущи задължения;
- над 5 % намаляване на загубата.
В случаите, когато управителят няма право на изплащане от резервираната сума,
паричните средства по сметка не са дължими в бъдещи периоди и се прехвърлят в
разчетна сметка на дружеството.

в т. 3. В края на всяко тримесечие се коригира месечното възнаграждение на
управителите на диагностично консултативен център „Поликлиника -  Казанлък”
ЕООД и на Многопрофилна болница за активно лечение „Казанлък” ЕООД, съгласно
достигнатата средна месечна брутна работна заплата на медицинския персонал в
съответното дружество обвързана с финансовия резултат.

М. Пепелешкова дава следното становище: "Считам ,че общинските търговски
дружества, които са лечебни заведения следва да бъдат регламентирани или в друга -
нарочна Наредба, съобразена  с изискванията на Закона за лечебните заведения и
другите подзаконови нормативни актове уреждащи тази специфична дейност, или
в отделен Раздел от настоящата наредба, с цел законово издържаното и правилно
разписване на правилата за тяхната работа, управление, акредитация, възнаграждения
и т.н."

11 - ОС_615 / 02.09.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ
"Поликлиника - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,
ул.'Стара планина' № 12. Допълва състава на комисия!
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

М. Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.

12 - ОС_620 / 08.09.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18  от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника на ОбС, писмо от Иванка
Иванова - Секретар на общината с проложено копие от Заповед №1352/31.08.2020 г. на Кмета
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на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
Товарен автомобил Ситроен Берлинго 1,6 ХДИ, рег. № СТ 40 02 ВР. Търгът ще се проведе на
17.09.2020 г. от 11:00 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък.
Становище на комисията:ПК приема за сведение!

13 - ОС_621 / 09.09.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за
условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община
Казанлък.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение със 7 гласа "за" и 2 гласа
"въздаржали се".

Предложение на М. Пепелешкова и К. Божков - да се направи допълнение
в предложеният нов текст на чл.21, с което допълнение да бъде уточнено, че заповедта
на кмета на общината, за предоставяне на еднократна финансова помощ, ще бъде въз
основа мотивирано предложение на Комисията по чл.31, ал.4 от Наредбата.

Становище на М. Динева и Д. Сербезов - въздържаме се от проекта за решение, тъй
като считаме, че ОБС е този, който следва да определи кръгът от лицата, които да
получат еднократна помощ, както и нейния размер, тъй като се касае за бюджетни
средства и в наредбата не са налице критерии, по които да се определи конкретния
размер на всяка предоставена помощ.

14 - ОС_623 / 10.09.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на
междублоковите пространства.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 5 гласа "за" и 4 гласа
"въздаржали се".

Становище на М. Пепелешкова - "Считам, че идеята за такава програма е добра и
полезна, но считам, че Програмата следва да се доработи, предвид че не
следва да поставя в конкуренция гражданите на Общината. Програмата следва да има
постоянен характер с цел цялостна промяна облика на града и населените места от
Общината. Всички граждани са равнопоставени, още повече, че всички са
данъкоплатци - без значение "по-активни" или не. Програмата следва да има и
изрично посочен срок за стартиране, какъвто в момента липсва. Следва да се поставят
и евентуално ограничения за кандидатстване по тази програма, за  обекти и зони,
където напр. последните 5 години по някаква причина /проекти или др/ са
правени ремонти и облагородявания. Считам също, че там където бъдат извършени
дейности по тази програма, следва да се ангажират собствениците с поддръжката на
обекта."

Становище на К. Божков, М. Динева, Ч. Ангелов и Д. Сербезов - подкрепят Програмата,
но предлагат да се разглежда на следващо заседание на ОбС, с цел подробно обсъждане
на текстовете в програмата.

М. Динева, Д. Сербезов, М. Пепелешкова и Ч. Ангелов - гласуват "въздаржал се".
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