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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
№23
Днес, 18.03.2021 от 14:00 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Георги Иванов Пенчев
Иван Георгиев Гитев
Илиана Петкова Жекова
Калин Петров Божков
Мариета Петрова Пепелешкова
Моника Божидарова Динева
Роман Алексеев Желев - Зам. председател
Чавдар Костадинов Ангелов
Отсъствал
Денислав Христов Сербезов - Председател

Становища
1 - ОС_920 / 17.02.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков зам.-кмет на община Казанлък с приложено копие от Договор №Д08-8/16.02.2021 г. за покупкопродажба на общински имот чрез публичен търг, сключен в изпълнение на Решение
№248/24.09.2020 г. на ОбС - Казанлък.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
2 - ОС_940 / 04.03.2021: Покана от д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "ПоликлиникаКазанлък" ЕООД с приложен Доклад за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на ДКЦ
"Поликлиника-Казанлък" ЕООД.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Мариета Пепелешкова изразява следното становище:
"Подкрепям проекта за решение! Считам , обаче, че следва за бъде направена промяна в
дневния ред на Общото събрание посочен от управителя на дружеството в отправената до
ОбС -Покана. Съображенията ми са следните : 1. Съгласно чл.139 от Търговския закон
„Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7
дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В
покана се посочва и дневния ред „ . Това условие е изпълнено от управителя на
дружеството, но се установява несъответствие между посоченият в поканата дневен
ред за Общото събрание/ в една точка – „Разглеждане на ГФО … „ и обективираните в
диспозитива на Доклад ОС_940/…. решения / т.1. Приемане на ГФО…; т.2.
Освобождаване от отговорност..;, т.3 .С печалбата от 2020 г….; т.4.Остава като
непокрита загуба…...; / , които Общински съвет Казанлък ,в качеството на общо събрание
на дружеството взема. 2. Дневния ред на общото събрание на едно дружество, следва да
бъде идентичен в двата документа/ в поканата и в протокола от ОС,респ.в решенията/,
освен ако при започване на работата си Общото събрание не вземе решение за неговата
промяна, което обаче отново става при спазване на разписани в ТЗ условия. Предвид
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гореизложеното, и с оглед ,че има време до обявяването на ГФО/законово разписано до
м.юни 2021г. / предлагам да бъде отложено провеждането на извънредно общо събрание на
дружеството , на посочената в поканата дата, като бъде указано на
управителя да коригира дневния ред , при който ще се проведе ОС на дружеството и
същият да бъде идентичен с решенията ,които ОбС ще вземе , разписани в
диспозитива на проекта за решения в Доклад ОС_940."
Моника Динева обявява конфликт на интереси.

3 - ОС_947 / 11.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за
движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
4 - ОС_949 / 12.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.Становище
на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
5 - ОС_953 / 15.03.2021: Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от
Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. № ОС-966/16.03.21 г. вносителят
прави допълнение в проекта за решение. /Виж в "Допълнителни материали"/Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
6 - ОС_957 / 15.03.2021: Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на
Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет,
Отчет за дейността на фондацията за 2020 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за
2021 г.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
7 - ОС_960 / 15.03.2021: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на
група съветници "БСП за България" с проект за решение относно допълнение и изменение в
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Казанлък.Становище на комисията:
ПК не подкрепя проекта за решение.
Илиана Жекова и Иван Гитев изразяват следното становище: "Предлагат да се отложи
разглеждането на доклада, като вносителя да предостави икономическа обосновка."
Роман Желев изразява следното становище: "Предлагам да се отложи разглеждането на
доклада, предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, отделно от това вносителя , следва
да предостави и икономическа обосновка."
Мариета Пепелешкова изразява следното становище: "Предвид ,че към момента вече е
приет Бюджет 2021 г. на Община Казанлък, считам, че разглеждането на предложенията
следва да се отложи, с оглед да бъде предоставена икономическа обосновка."

8 - ОС_963 / 15.03.2021: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно създаване на Съвет
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по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните
услуги.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
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