
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

№22

Днес, 18.02.2021 от 14:00 часа , в Неприсъствено заседание 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

Становища

1 - ОС_854 / 20.01.2021: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложено копие от Договор №Д04-20/18.01.2021 г. за отдаване
под наем на общински земи, сключен в изпълнение на Решение №10/19.12.2019 г. на
ОбС.Становище на комисията:

ПК приема за сведение.

Мариета Пепелешкова: "Не приемам за сведение. Към договора за наем, липсва приемо-
предавателния протокол, който представлява неразделна част от него."

2 - ОС_862 / 26.01.2021: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложено копие от Договор №Д04-15/12.01.2021 г., ведно с
приемно-предавателен протокол, във връзка с Решение №245/24.09.2020 г. на ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

3 - ОС_865 / 26.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на
пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот № 182.74 по плана на новообразуваните

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

1 of 4 2/18/2021, 10:41 AM



имоти на местност "Бекликчийска могила" с. Копринка, общ. Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

4 - ОС_867 / 26.01.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков
- зам.-кмет на община Казанлък с приложени копия от Договори №Д08-4/20.01.2021 г. и
№Д08-5/21.01.2021 г. за покупко-продажба, сключени в изпълнение на Решения № 318 и № 319
от 21.12.2020 г. на ОбС и Спогодба №Д08-42#1/14.01.2021 г., в изпълнение на Решение №
285/29.10.2020 г. на ОбС.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

5 - ОС_875 / 28.01.2021: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела
Колева - началник отдел ИУС с приложени копия от Договори №Д04-26/25.01.2021 г. и
№Д04-27/26.01.2021 г., ведно с приемно-предавателни протоколи, във връзка с Решение №
10/19.12.2019 г. и Решение № 276/29.10.2020 г. на ОбС.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

6 - ОС_876 / 29.01.2021: Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с
проект за решение относно Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за
2020 г.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

7 - ОС_879 / 02.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и план-
схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор
35167.119.672 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два
самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

8 - ОС_894 / 10.02.2021: Към наш вх. №ОС-849/2021 г., писмо от Галина Стоянова - кмет на
община Казанлък относно становище на ПК за протоводействие на корупцията, сигурност и
обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната
изпълнителна власт, касаещо прилагането на вписани договори в ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

9 - ОС_907 / 15.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15
на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв.м по КККР на гр.
Несебър, местност "Кокала"  и определяне на начална тръжна цена в размер на 801 500 лв. без
ДДС.Становище на комисията:
ПК разгледа доклада и гласува по следния начин: 4 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 глас
"въздържал се".

Денислав Сербезов, Моника Динева и Чавдар Ангелов гласуват "против".
Мариета Пепелешкова изразява следното становище: „ Въздържам се" /Предлага се
приемане на нова по-ниска продажна цена. Считам, че в случай, че има срив на цените на
пазара, какъвто официално от агенциите не се отчита, по-удачно е да се отложи проданта/"
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10 - ОС_909 / 15.02.2021: Писмо от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с приложен
Доклад относно покана за участие в извънредно Общо събрание на акционери на УМБАЛ
"Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора на 10.02.2021 г. В изпълнение на Решение
№335/28.01.2021 г. на ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

11 - ОС_910 / 15.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение
относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година,
Етап I.
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

12 - ОС_912 / 15.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно проектиране на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр.
Казанлък по проект "Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр.
Казанлък", финансиран от Министерството на образованието и науката.
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение.

13 - ОС_915 / 15.02.2021: Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника
Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предприемане на действия за промяна името и
собствеността на дружеството.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 3 гласа "против".

Денислав Сербезов, Чавдар Ангелов не подкрепят проекта за решение. Мариета
Пепелешкова изразява следното становище: "Не подкрепям така предложеният проект за
решение".

Моника Динева не участва в гласуването - обявен е конфликт на интереси.

14 - ОС_917 / 16.02.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против" и 1 глас "въздържал се".

Роман Желев и Иван Гитев подкрепят проекта за решение, като изразяват следното
становище: Считат, че предложенията за изменения на ОУП следва да бъдат гласувани
поотделно.

Мариета Пепелешкова: "Обявявам конфликт на интереси и няма да участвам при
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обсъждане и гласуване на проекта за решение. В договорни отношения съм, с един
от визираните в доклада заявители."

15 - ОС_918 / 16.02.2021: Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от
група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на
Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната епидемична
обстановка от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против" и 1 глас "въздържал се".

Мариета Пепелешкова изразява следното становище: "Не подкрепям така предложения
проект за решение. Няма основание за освобождаване от наеми и такси на наематели на
Общината, извършващи търговска дейност. От наеми и такси, би следвало да бъдат
освободени наемателите, чиято дейност е спряна по силата на Заповед
№РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването на РБългария, но не такъв
е  диспозитива за решение.

Калин Божков изразява следното становище: "Подкрепям проекта за решение при
условие, че в точка 1 от решението е посочено, че то се отнася за фирмите, чиято дейност е
спряна по силата на Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването на
Република България."
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