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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
№20
Днес, 19.01.2021 от 15:00 часа , в Неприсъствено заседание 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_797 / 15.12.2020:
На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Иванка Иванова - секретар на
общината с приложени копия от Договори №Д08-93/09.12.2020 г., №Д08-94/09.12.2020 г. и
№Д08-95/11.12.2020 г. за покупко-продажба, сключени в изпълнение на Решение №254, №
283 и № 284 на ОбС-Казанлък.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
2 - ОС_805 / 18.12.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложенo копиe от Договор за покупко-продажба №
117/14.12.2020 г. по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, сключен в изпълнение на Решение
№255/24.09.2020 г. на ОбС.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
3 - ОС_809 / 29.12.2020: Към Писмо с вх. № ОС-783/10.12.2020 г., отговор от Галина
Стоянова - кмет на общината относно искано становище от Постоянните комисии.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
4 - ОС_811 / 30.12.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС при община Казанлък с приложени копия от Договори
№Д03-30/11.12.2020 г. и №Д03-31/11.12.2020 г., сключени в изпълнение на Решение
№10/19.12.2020 г. на ОбС-Казанлък.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
Мариета Пепелешкова, Моника Динева и Роман Желев изразяват следното обобщено
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становище: "Приемат за сведение, но обръщат внимание, че към договорите следва да
им бъдат предоставяни и приемо-предавателните протоколи за обектите, които
съгласно клаузите на договора са неразделна част от него."
5 - ОС_812 / 30.12.2020: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС при община Казанлък с приложени копия на 10 бр. договори от
проведени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти,
сключени в изпълнение на Решение №10/19.12.2020 г. на ОбС-Казанлък.Становище на
комисията:
ПК приема за сведение.
Мариета Пепелешкова, Моника Динева и Роман Желев изразяват следното обобщено
становище: "Приемат за сведение, но обръщат внимание, че към договорите следва да
им бъдат предоставяни и приемо-предавателните протоколи за обектите, които
съгласно клаузите на договора са неразделна част от него."
6 - ОС_819 / 04.01.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложено копие от вписан Договор № 118/21.12.2020 г.,
сключен в изпълнение на Решение № 256/24.09.2020 г. на ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
7 - ОС_825 / 08.01.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Заповед №5/06.01.2021 във връзка с
Решение №248/24.09.2020 г. на ОбС Казанлък, за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба на поземлен имот, находящ се в с. Шейново, общ. Казанлък и
определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисията. Търгът
ще се проведе на 26.01.2021 г. от 10:00 ч. в Ритуалната зала на общината, втора дата
02.02.2021 г. при същите условия.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
8 - ОС_826 / 08.01.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Договор №Д08-1/07.01.2021 г. за
покупко-продажба на общински имот чрез публичен търг сключен в изпълнение на Решение
№281/29.10.2020 г. на ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
9 - ОС_829 / 12.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. на Община Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
10 - ОС_831 / 12.01.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложено копие от Договор №Д08-2/07.01.2021 г. за
покупко-продажба, сключен в изпълнение на Решение №279/29.10.2021 г. на ОбС Казанлък.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
11 - ОС_834 / 13.01.2021:
Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно
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предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото
държавно вземане, посочено в молба от Виолетка Въткова от гр. Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
12 - ОС_836 / 13.01.2021: Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет
Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет
Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
13 - ОС_838 / 14.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2020
година.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
14 - ОС_849 / 15.01.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на община Казанлък с приложено копие от Договор №Д08-3/15.01.2021 г.
за покупко-продажба на общински имот, сключен в изпълнение на Решение №277/29.10.2021
г. на ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение, изразявайки следните становища:
Роман Желев - "Приемам за сведение със забележка, че Представения договор не е
вписан!";
Мариета Пепелешкова - "Представения договор не е вписан, с което не е изпълнена
формата и не го приемам за сведение!";
Моника Динева - "Представения договор не е вписан, с което не е изпълнена формата и
не го приемам за сведение!";
Калин Божков - "Приемам за сведение, но след вписването на договора!"
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