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
№27
Днес, 17.06.2021 от 16:30 часа , в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Антим Пламенов Паральов
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
Георги Иванов Пенчев

Становища
1 - ОС_1094 / 31.05.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника на
ОбС, писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Заповед №
836/25.05.2021 г., във връзка с Решения № 412 и 413 от 27.04.2021 г. на ОбС, за провеждане на
публични търгове с тайно наддаване за продажба на Поземлни имоти, находящи се в гр.
Казанлък и определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисията.
Търговете ще се проведат на 22.06.2021 г. в интервала от 10:00 ч. до 12:00 ч., в Ритуалната
зала на общината; втора дата - 20.07.2021 г. при същите условия.Становище на комисията:ПК
приема за сведение.
2 - ОС_1095 / 31.05.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника на
ОбС, писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Заповед №
834/25.05.2021 г., във връзка с Решение № 417/27.04.2021 г. на ОбС, за провеждане на публични
търгове с тайно наддаване за продажба на Поземлни имоти, находящи се в гр. Казанлък
и определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисията.
Търговете ще се проведат на 21.06.2021 г. в интервала от 15:00 ч. до 16:00 ч., в Ритуалната
зала на общината; втора дата - 19.07.2021 г. при същите условия.Становище на комисията:ПК
приема за сведение.
3 - ОС_1096 / 31.05.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника на
ОбС, писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината, с приложено копие от Заповед №
837/25.05.2021 г., във връзка с Решение № 411/27.04.2021 г. на ОбС, за провеждане на публични
търгове с тайно наддаване за продажба на Поземлни имоти, находящи се в гр. Казанлък
и определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисията.
Търговете ще се проведат на 23.06.2021 г. в интервала от 10:00 ч. до 11:00 ч., в Ритуалната
зала на общината; втора дата - 21.07.2021 г. при същите условия.Становище на комисията:ПК
приема за сведение.

4 - ОС_1099 / 03.06.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков
- зам.-кмет на община Казанлък с приложено копие от Договор №119/31.05.2021 г. за покупкопродажба на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1385 находящ се в гр. Крън, общ. Казанлък,
сключен в изпълнение на Решение №372/25.02.2021 г. на ОбС - Казанлък.Становище на
комисията:ПК приема за сведение.
5 - ОС_1103 / 07.06.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Даниела Колева началник отдел ИУС с приложено копие от Договор №Д08-20/01.06.2021 г. за покупко-продажба
на общински имот, сключен в изпълнение на Решение №391/25.03.2021 г. на ОбС.Становище
на комисията:ПК приема за сведение.
6 - ОС_1112 / 11.06.2021: Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет
Казанлък с проект за решение относно одобряване на Проект за изменение на Общия
устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за Поземлен имот с идентификатор
35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана на гр. Казанлък.Становище
на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
ПК подкрепя становището на Мариета Пепелешкова:
„Подкрепям проекта за решение, като се присъединявам към предложеното от ПК-1
допълнение по отношение максимално допустимата височина на застрояване, респ.
отпадане на т.2 от проекта за решение.“
7 - ОС_1125 / 11.06.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община
Казанлък за 2020 г.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
8 - ОС_1126 / 14.06.2021:
Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед
№969/11.06.2021г., с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на
регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2021 г. на "Многопрофилна
болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава
на комисията: Иван Гитев.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
Моника Динева обяви конфликт на интереси и не участва в гласуването.
9 - ОС_1129 / 14.06.2021: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г., с проект за решение относно дарение на
движими вещи в полза на "Балканинвест" ЕООД, гр. Казанлък. С писмо вх.
№ОС-1132/17.06.2021 г., вносителят предоставя Проект на Договор за дарение на моторни
превозни.
/Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "против".
Становище на Мариета Пепелешкова:
„Подкрепям проекта за решение, но считам ,че следва да бъдат уточнени следните
обстоятелства:
1. С оглед, че в т. II от проекта за решение, ОбС следва да одобри проекто -договори, към
доклада следваше да бъде представен проекто -договор и за посочените в т.1 и т.2 от
проекта за решение МПС-та. Представените 2 броя договори са идентични и се отнасят
само до бавнодвижещи се ППС.
2. Считам ,че в мотивите на доклада, следваше да има информация относно това, каква е
балансовата стойност на прехвърляните активи, към момента на изготвяне на доклада.

Тази стойност се променя, в края на всеки месец, и правилно в проекта за решение е
посочено, че ще бъде определена към момента на прехвърлянето, но следваше да е
посочена като ориентировъчна стойност.“

