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
№25
Днес, 18.05.2021 от 12:00 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Антим Пламенов Паральов
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
Присъствали още
арх. Стефка Духнева

Становища
1 - ОС_1029 / 16.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община
Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".
2 - 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.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Моника Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
3 - 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.Становище на комисията:
Въздаржали се.
ПК изразява следното становище: Управителя на дружеството следва да представи отчет
за изпълнението на бизнес плана за 2020 г.
4 - ОС_1064 / 14.05.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение

относно одобряване на Проект за изменение на ОУП на община Казанлък относно Поземлен
имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
М. Пепелешкова обявява конфликт на интереси и не участва в гласуването.

