
До Общинския съвет

ДОКУМЕНТИ, РЕЗОЛЮЦИИ, СТАНОВИЩА

 
на ПК по материали за сесия No. 23 на Общинския съвет

Пореден номер от дневния ред: 1
 No. ОС_1046/27.04.2021-Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"

ЕООД, гр. Казалък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и
освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

 Вносител: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД
 Докладчик: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД
 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ
 2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

No. протокол: 19 от дата 20.05.2021 г.
Становище:

 ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 62 от дата 17.05.2021 г.

Становище:
 Считам, че в правното основание вместо "чл. 31" следва да се посочи "чл. 21" - адв. М. Стойнева.

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.
No. протокол: 19 от дата 17.05.2021 г.

Становище:
 ПК подкрепя проекта за решение.

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол в
No. протокол: 25 от дата 18.05.2021 г.

Становище:
 

ПК подкрепя проекта за решение.

Моника Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.
No. протокол: 20 от дата 18.05.2021 г.

Становище:
 ПК подкрепя проекта за решение.

Пореден номер от дневния ред: 2
 No. ОС_1047/27.04.2021-Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД с

проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от
отговорност управителя на дружеството.
Вносител: инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД 

 Докладчик: инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД 
 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ
 2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

No. протокол: 19 от дата 20.05.2021 г.
Становище:

 ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 62 от дата 17.05.2021 г.

Становище:
 Съгласувал - адв. М. Стойнева.

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.



No. протокол: 21 от дата 17.05.2021 г.
Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.
No. протокол: 20 от дата 18.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

Пореден номер от дневния ред: 3
No. ОС_1054/29.04.2021-Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за
решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност
управителя на дружеството.
Вносител: Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ
2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

No. протокол: 19 от дата 20.05.2021 г.
Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 62 от дата 17.05.2021 г.

Становище:
Считам, че в правното основание следва след думите "чл. 21, ал. 1" да се добави "т. 8" и след "т. 23" да се
добави "ал. 2" - адв. М. Стойнева.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.
No. протокол: 20 от дата 18.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
No. протокол: 19 от дата 19.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение с 6 гл. п"за" и 2 " въздържал се"

Пореден номер от дневния ред: 4
No. ОС_940/04.03.2021-Покана от д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД
с приложен Доклад за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък"
ЕООД.
Вносител: д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ
2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

No. протокол: 17 от дата 18.03.2021 г.
Становище:

ПК подкрепя проекта за решение. 

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.
No. протокол: 17 от дата 17.03.2021 г.

Становище:

ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 58 от дата 17.03.2021 г.

Становище:

Считам, че в правното основание след "на основание чл. 21"следва да се допълни с "т. 8" и след "ал. 2"
следва да се добави "чл. 27, ал. 4".
На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, решенията по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА се вземат с мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците. - адв. М. Стойнева

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт.



No. протокол: 18 от дата 18.03.2021 г.
Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол в
No. протокол: 23 от дата 18.03.2021 г.

Становище:

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 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.
 

Пореден номер от дневния ред: 5
No. ОС_1075/17.05.2021-Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД
с проект за решение относно промяна на предмета на дейност и изменение на Учредителния акт на
дружеството.
Вносител: д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ
2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

No. протокол: 19 от дата 20.05.2021 г.
Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 63 от дата 18.05.2021 г.

Становище:

Съгласувал - адв. М. Стойнева.

3. Комисия по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред
No. протокол: 18 от дата 19.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт.
No. протокол: 20 от дата 20.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

Пореден номер от дневния ред: 6
No. ОС_1059/13.05.2021-Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с
проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. на "Индустриална зона -
Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
С писмо вх. № ОС-1083/20.05.2021 г., вносителят прилага Отчет за изпълнение на годишния бизнес план
на дружеството за 2020 г., по становище на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен



ред. /Виж в Преписка" и в "Допълнителни материали"/

Вносител: Светослав Колев управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД
Докладчик: Светослав Колев управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД

ВОДЕЩА КОМИСИЯ
2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

No. протокол: 19 от дата 20.05.2021 г.
Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 62 от дата 17.05.2021 г.

Становище:

Съгласувал - адв. М. Стойнева. 

Считам, че Доклад ОС_1059 следва да се разгледа от Общинския съвет и да се гласува проекта за решение. 

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол в
No. протокол: 25 от дата 18.05.2021 г.

Становище:

Въздаржали се.
ПК изразява следното становище: Управителя на дружеството следва да представи отчет за изпълнението на
бизнес плана за 2020 г.

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
No. протокол: 19 от дата 19.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение

Пореден номер от дневния ред: 7
No. ОС_1079/19.05.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение
относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие
"Индустриална зона - Казанлък" ЕООД. Допълва се състава на комисията (3-ма общ. съветници)!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси
No. протокол: 19 от дата 20.05.2021 г.

Становище:
ПК подкрепя проекта за решение.

Юрист на Общински съвет - Мариана Стойнева
No. протокол: 64 от дата 21.05.2021 г.

Становище:

адв. М. Стойнева

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 


