
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

№19

Днес, 14.12.2020 от 14:00 часа , в Канцелария на ОбС 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_768 / 26.11.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на общината с приложени копия от Договори №Д08-90/23.11.2020 г. и
№Д08-91/23.11.2020 г. за покупко-продажба, сключени в изпълнение на Решение
№246/24.09.2020 г.
Становище на комисията:ПК  приема за сведение.

2 - ОС_770 / 27.11.2020: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на
групата съветници "БСП за България" с проект за решение относно освобождаване от
заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти, както и за
освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси от 27.11.202 г. до 21.12.2020 г.,
наематели на общински обекти.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение със 7 гласа "за" и 2 "против".
Роман Желев - Против, Мотивите в тази връзка са следните: Подобно на предходния
доклад и тук би следвало да се избере работна група която след като разгледа
предложението да вземе становище. Налице са въпроси, на които само експертна
работна група ще даде отговор. Например: По отношение на указания в доклада
период, как ще се изчисли тази сума от автоматизирания софтуер ? Налице е
изключително кратък период в който следва да се направят изчисленията и разчетите.
Отделно от това не е ясно предходното облекчение, което гласувахме какъв ефект
оказва и дали това е добре за бюджета, който както е известно на всички е общ, а не за
отделни лица, какъвто е настоящия случай.

Мариета Пепелешкова - Приемам проекта за решение. Считам обаче ,че в т.1/ изр.3/ от
проекта е коректно да отпадне  текста " извънредно положение".
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Калин Божков - Приемам проекта за решение при условие, че в т.1 /изр.3/ от проекта
отпадне текста "извънредно положение"!

3 - ОС_776 / 07.12.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на общината с приложенo копиe от Договор №Д08-92/30.11.2020 г. за
покупко-продажба, сключен в изпълнение на Решение №248/24.09.2020 г.Становище на
комисията:ПК приема за сведение.

4 - ОС_780 / 08.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,
в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 8 гласа "за" и 1 "въздържал се".

5 - ОС_783 / 10.12.2020:
Писмо от Иван Кутев - управител на "Кумакс Инвест" ЕООД относно искане за
дофинансиране дейността на фирмата от бюджета на общината, поради нарастващи
разходи. /До Кмета на общината, с копие до ОбС/

Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
Роман Желев - Предлагам общинска администрация да изготви становище дали
исканията са икономически обосновани!
Илиана Жекова - въздържам се да приема за сведение, защото към писмото няма
приложена икономическа обосновка.
Моника Динева - за становище от ОА.

6 - ОС_787 / 11.12.2020: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с
проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация.
Становище на комисията:
ПК подкрепя с 8 гл. "за" и "1" въздържал.
Роман Желев - Приемам проекта за решение;  Правя следните предложения: в  §2  от
Решението съкращението ал. 1. следва да бъде идентично със следващите, а именно (1) ;
в  §4.  (1) от Решението след думите "свиква заседание " за прецизност би следвало да се
добави "общински съвет".

Мариета Пепелешкова - Приемам проекта за решение ,но считам ,че текста на
чл.48,ал.5,т.2 от Правилника следва да остане, като в него бъде направена  корекция и
цитираният чл.43,ал.1 следва да стане чл.48,ал.1 .  В тази връзка предлагам  §5 от
Проекта за решение да бъде  с текст : § 5 .  Изменя  чл.48,ал.5,т.2  и същият придобива
следният текст : " системно /повече от три пъти в едно заседание/ наруши  чл.48,ал.1
от този правилник, за което му е наложена дисциплинарна мярка " .
Калин Божков - Приемам проекта за решение, но с внесените предложенията за
поправки на М. Пепелешкова: 
/текста на чл.48, ал.5,т.2 от Правилника следва да остане, като в него бъде направена 
корекция и цитираният чл.43, ал.1 следва да стане чл.48, ал.1 . 
В тази връзка предлагам §5 от Проекта за решение да бъде  с текст : § 5 .  Изменя  чл.48,
ал.5, т.2  и същият придобива следният текст :  " системно /повече от три пъти в едно

Firefox http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

2 of 4 12/15/2020, 9:23 AM



заседание/ наруши  чл.48, ал.1 от този правилник, за което му е наложена
дисциплинарна мярка. "/

Илиана Жекова -  приемам проекта за решение, като давам следното предложение : В
чл.32а, , ал.3, т.2 след думата  obs@kazanlak.bg да се добави  „и електронния адрес на
Председателя на Постоянната комисия“.   

Мотиви: Допълнението се налага поради задължението на Председателя на ПК, да
състави протокол за проведеното заседание /цитирано в края на разпоредбата/. За целта
същия следва да получи имейлите със становищата на членовете на комисията.

7 - ОС_789 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

8 - ОС_790 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно възлагане управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р Красимир
Пейчев.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Моника Динева - обявявам конфликт на интереси и няма да участвам в гласуването.

9 - ОС_791 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване за 2021 г.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Моника Динева - Предлагам изменение на т.2 от проекта за решение

Определя размер на такса битови отпадъци за 2021 г. по Наредба 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Казанлък:
за жилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в гр. Казанлък и
землището - 3,00 на хиляда върху данъчната оценка  по Приложение № 2 от ЗМДТ;

-за жилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в населените места
на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху данъчната оценка  по Приложение № 2 от
ЗМДТ;

- за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в гр. Казанлък
и землището - 3,00 на хиляда върху данъчната оценка  по Приложение № 2 от ЗМДТ,
при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък.

- за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в населените
места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху данъчната оценка  по Приложение №
2 от ЗМДТ, при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък.

- за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в гр. Казанлък
и землището - 3,00 на хиляда - върху по-високата между данъчната оценка или
отчетната стойност по Приложение № 2 от ЗМДТ;
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-за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в населените
места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда - върху по-високата между данъчната
оценка или отчетната стойност по Приложение № 2 от ЗМДТ

- за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в гр.
Казанлък и землището - 3,00 на хиляда върху по-високата между данъчната оценка или
отчетната стойност по Приложение № 2, при условията на чл.18, ал.9 Наредба №26
ОбС-Казанлък.

- за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в
населените места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху по-високата между
данъчната оценка или отчетната стойност по Приложение № 2, при условията на чл.18,
ал.9 Наредба №26 ОбС-Казанлък;

Мотиви:  С изменение на ЗУО  ,месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60,
ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март
2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която ги е събрала. (§
58. (1)  от Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г., публ. В ДВ бр.105 /
11.12.2020 г.).
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