
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

№17

Днес, 22.10.2020 от 17:30 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

Становища

1 - ОС_639 / 15.09.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева -началник отдел ИУС, с приложени копия на 6 бр. договори за покупко-проджба,
сключени в изпълнение на Решение № 196/25.06.2020 г. на ОбС.Становище на
комисията:ПК приема за сведение.

2 - ОС_643 / 17.09.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложено копие от Договор № Д8-67/10.09.2020 г. за
покупко-продажба на общинки имот, сключен в изпълнение на Решение № 196/25.06.2020 г.
на ОбС.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.

3 - ОС_648 / 18.09.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложени копия от Договор №Д8-70/10.09.2020 г.; Договор
№Д8-71/16.09.2020 г. за покупко-продажба на общински имоти, в изпълнение на Решение №
196/25.06.2020 г. на ОбС.Становище на комисията:ПК приема за сведение.

4 - ОС_658 / 25.09.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел на ИУС с приложено копие от Договор № 114/23.09.2020 г. за
покупко-продажба, сключен в изпълнение на Решение №194/25.06.2020 г. на ОбС Казанлък.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.

5 - ОС_666 / 02.10.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела Колева - началник отдел на
ИУС с приложени копия от Договори за покупко-продажба, както следва: 1. № 115/25.09.2020
г., сключен в изпълнение на Решение №195/25.06.2020 г., 2. № Д08-74/29.09.2020 г., сключен
в изпълнение на Решение №214/30.07.2020 г., 3. №Д08-75/30.09.2020 г. сключен в изпълнение
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на Решение №225/30.07.2020 г.

Становище на комисията:ПК приема за сведение.

6 - ОС_669 / 07.10.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на
ул. "Искра" 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ - Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Мариета Пепелешкова изразява следното становище: "Подкрепям проекта за решение
в частта касаеща именуване на малка изложбена зала в КИЦ на ул.“Искра“4. Относно
изложените мотиви за предоставянето на тази зала на СБХ-Казанлък, считам че липсва
посочване на правно основание за това, както липсва уточняване под каква форма и за
какъв срок ще се предоставя, липсва и диспозитив за решение в този смисъл, поради
което ОА следва да направи уточнение. В горният смисъл е и становището на юриста
на ОбС Казанлък".

7 - ОС_661 / 29.09.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел на ИУС с приложено копие от Договор №08-73/24.09.2020 г. за
покупко-продажба, сключен в изпълнение на Решение №196/25.06.2020 г. на ОбС
Казанлък.Становище на комисията:ПК приема за сведение.

8 - ОС_680 / 15.10.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно сключване на Спогодба за разваляне на договор за продажба на общински недвижим
имот с идентификатор 35167.501.540, с площ от 414 кв.м., находящ се в гр. Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се"

Мариета Пепелешкова изрази следното становище: "Считам, че преди заседанието на
ОбС Казанлък от ОА следва: 1.Да се извърши проверка относно семейното положение
на Купувача, за установяване факта дали имота не е придобит в режим на СИО. В
случай, че купувача е семеен, т.е. че имота е придобит в режим на СИО, в предложеният
за одобрение от ОбС проект на Спогодба следва като купувач да бъде включена и
съпругата; 2.Предвид, че имота е придобит през м. юли 2020 г., считам че следва да се
извърши справка в Агенция по вписвания, Служба по вписвания Казанлък, дали след
придобиването на имота от Купувача/ите, евентуално към момента вече върху него
няма вписани тежести, възбрани и други обременяващи отбелязвания."

9 - ОС_684 / 16.10.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно продажба чрез публичен търг, по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15
на ОбС - Казанлък, на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с площ 2800 кв. м.,
находящ се в гр. Несебър, м. "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на
853 800 лв. без ДДС .
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против" и 1 глас
"въздържал се".

10 - ОС_685 / 16.10.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел на ИУС с приложено копие от Договор Д08-72/16.09.2020 г. за
покупко-продажба, в изпълнение на Решение №196/25.06.2020 г. на ОбС
Казанлък.Становище на комисията:ПК приема за сведение.

11 - ОС_687 / 19.10.2020: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник от групата
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съветници "БСП лява България" с проект за решение относно освобождане от заплащане на
такса битови отпадъците на собственици на нежилищни имоти на територията на община
Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 3 гласа "въздържал се".
Мариета Пепелешкова се присъединява към становището на ПК-1.

12 - ОС_690 / 19.10.2020:
Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед
№1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за рещение относно откриване на
процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Казанлъшка
Искра" ЕООД.
Допълва състава на комисията: Радиана Стефанова, Пламен Караджов и Красимира
Харизанова.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "въздържал се".

13 - ОС_693 / 20.10.2020:
Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед
№1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на
разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване,
канализация, електроснабдяване и схема за транспортен достъп до ПИ с идентификатор
24075.103.9 по КККР на с. Дунавци, за промяна на предназначението от "нива" в "за
обществено обслужване".
Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение.

Мариета Пепелешкова подкрепя проекта за решение по отношение на т. 1. По
отношение на т. 2 - одобряване на задание – към момента се въздържам. Представеното
за одобрение от ОбС задание не кореспондира с изискванията на чл.125 ,ал.2 от ЗУТ - да
е съставено от възложителя. От приложеният към доклада за одобрение документ, не
става ясно кой и в какво качество го съставил. При отстраняване на този пропуск до
заседанието на ОбС ще подкрепя и тази точка от проекта за решение.

14 - ОС_695 / 20.10.2020: Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на Kмета на общината с проект за решение
относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф63 и Ф32 с обща
проектна дължина 344 м. в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; 2. Одобряване на
заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
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