
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

№24

Днес, 16.04.2021 от 14:00 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Георги Иванов Пенчев
Денислав Христов Сербезов - Председател
Иван Георгиев Гитев
Калин Петров Божков
Мариета Петрова Пепелешкова
Моника Божидарова Динева
Роман Алексеев Желев - Зам. председател
Чавдар Костадинов Ангелов

Отсъствал

Илиана Петкова Жекова

Становища

1 - ОС_971 / 22.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
община Казанлък за 2020 г. към Стратегия за личностно развитие на децта и учениците в
община Казанлък за периода 2019 г. - 2020 г.Становище на комисията:

 ПК подкрепя проекта за решение.  
 

2 - ОС_984 / 29.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г.Становище на комисията:

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

3 - ОС_985 / 30.03.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Иванка Иванова -
Секретар на община Казанлък с приложени копия от Договор № Д08-12/24.03.2021 г., сключен в
изпълнение на Решение № 369/25.02.2021 г. на ОбС - Казанлък и Договор № Д08-14/25.03.2021
г., сключен в изпълнение на Решение № 370/25.02.2021 г. на ОбС - Казанлък.Становище на
комисията:

 ПК приема за сведение.
 

4 - ОС_995 / 05.04.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков -
зам.-кмет на община Казанлък с приложени копия от Договори: 1. Договор №Д08-15/25.03.2021
г. за покупко-продажба на общински имот, сключен в изпълнение на Решение №367/25.02.2021
г. на ОбС - Казанлък; 2. Договор №Д08-16/25.03.2021 г. за покупко-продажба на общински имот,
сключен в изпълнение на Решение №366/25.02.2021 г. на ОбС - Казанлък.Становище на
комисията:

 ПК приема за сведение.
 

5 - ОС_997 / 05.04.2021: Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на



корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество от общинския съветник Генчо
Христов Генчев.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

6 - ОС_998 / 06.04.2021: В изпълнение на Решение №356/25.02.2021 г. на ОбС Казанлък, писмо
от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък с приложена Заповед №455/22.03.2021 г. и
Договор №Д08-13/25.03.2021 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване на "Казанлъшка
Искра" ЕООД.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

7 - ОС_1000 / 08.04.2021: Писмо от Роман Желев - председател на КС на Фондация "Чудомир" с
приложен годишен доклад за дейността на УС на фондацията за 2020 г.Становище на
комисията:
ПК приема за сведение.

8 - ОС_1007 / 09.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно прекратяване на съсобственост върху имот находящ се в гр. Казанлък с площ
2625 кв.м., чрез откупуване на 1/3 идеални части от физическото лице - собственик за сумата от
33 400 лв. по реда на чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

9 - ОС_1009 / 09.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на
пътници на територията на община Казанлък.Становище на комисията:ПК подкрепя
проекта за решение.

10 - ОС_1010 / 12.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската
транспортна схема на гр. Казанлък; 2. Промяна на ценова политика за издаване и продажба на
абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр.
Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се"

11 - ОС_1012 / 13.04.2021:
Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане
на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за
2020 г. 
С писмо вх. №ОС-1032/19.04.2021 г., вносителят допълва приложения, по становище на
постоянните комисии.
/Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/ 
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение.

Мариета Пепелешкова изразява следното становище: „Подкрепям проекта за
решение. Считам обаче, че в представеният от НЦ “Отец Паисий“ - с. Г.
Черковище отчет има несъответствие в сумата посочена като краен сбор на разходите за
2020 година /арг. от стр.46 и 47 от доклада - се констатира, че само сумата посочена като
осигуровки за 2020 година е в размер на 19 184,93 лв., поради което считам, че няма как
крайният общ сбор за разходите за годината да е в размер на 17 447,70 лв. Съгласно
посочените в този раздел суми общия сбор на разходите за 2020 година излиза в размер на
40261,61 лв./ Поради констатираното несъответствие, считам че отчета на НЧ “Отец
Паисий“ с. Г. Черковище, следва да бъде коригиран по надлежния ред и приет на
следващо заседание на ОбС.“

12 - ОС_1014 / 13.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение



относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №
№ 1, 4, 5, 13, 15, 22 и 23.Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение.
Моника Динева обявява конфликт на интереси и не участва в гласуването.

13 - ОС_1027 / 14.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение
относно промяна на собствеността на имот с проектен идентификатор 35167.502.73 и на сграда
с проектен идентификатор 35167.502.73.2, с цел промяна на границата между УПИ V-4450 - "за
спортен комплекс" (ПИ 35167.502.4557) и УПИ VI-4452 - "за ОДО" (ПИ 35167.502.4556) по
плана на гр. Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против".


