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
№28
Днес, 20.07.2021 от 17:00 часа , в Канцелария на ОбС 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_1118 / 11.06.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл.84 от
Правилника на ОбС - Казанлък писмо от Иванка Иванова - Секретар на общината с приложено
копие от Договор №Д08-22/08.06.2021 г., сключен в изпълнение на Решение №416/27.04.2021 г.
на ОбС. Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
2 - ОС_1127 / 14.06.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.84 от Правилника на
ОбС писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на община Казанлък с приложено копие от Договор
№Д08-21/08.06.2021 г. за придобиване правото на собственост върху придаваема по регулация
общинска земя, сключен в изпълнение на Решение №415/27.04.2021 г. на ОбС Казанлък. Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
3 - ОС_1144 / 25.06.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.84 от Правилника на
ОбС писмо от Иванка Иванова - Секретар на община Казанлък с приложени копия от
Договори: 1. Договор №Д08-24/21.06.2021 г. за покупко-продажба на общински имот, сключен в
изпълнение на Решение №391/25.03.2021 г. на ОбС - Казанлък; 2. Договор №Д08-25/24.06.2021
г. за придобиване право на собственост върху придаваема по регулация общинска земя, сключен
в изпълнение на Решение №453/27.05.2021 г. на ОбС.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
4 - ОС_1156 / 12.07.2021: Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет
Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2020 г. до 05.05.2021 г.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

5 - ОС_1157 / 12.07.2021: 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
№998/15.06.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
ученически автобус Отойл и определяне на общински съветник, който да бъде включен в
състава на комисията. Търгът ще се проведе на 13.07.2021 г. от 14:30 ч., в Ритуалната зала, в
сградата на общината. Втора дата 23.07.2021 г. при същите условия.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
6 - ОС_1158 / 13.07.2021: Писмо от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с приложен
Протокол и Доклад относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на
УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора на 07.07.2021 г., в изпълнение на
Решение №471/24.06.2021 г. на ОбС.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
7 - ОС_1162 / 13.07.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2021/2022
година.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
8 - ОС_1168 / 15.07.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и
определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор
61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 985 800 лв., без
ДДС. Становище на комисията:
ПК разгледа доклада и гласува с 4 гласа "за", 2 гласа "против" и 2 гласа "въздържал се".
9 - ОС_1171 / 15.07.2021: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".
10 - ОС_1176 / 16.07.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно учредяване в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД, безсрочно, възмездно право
на строеж на едноетажна сграда "Бетонов комплектен трафопост-БКТП" и сервитутна зона с
обща площ от 21,10 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 970 лв. без ДДС.Становище
на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
11 - ОС_1178 / 19.07.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за
застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен
имот № 38563.4.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,499 дка, местност "Харманите" по КККР на с.
Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на
имота в "За производствено-складови дейности и допълващите ги административни, търговски,
обслужващи сгради и съоръжения"; 2. Одобряване на заданието, съставено от
Възложителя.Становище на комисията:
ПК разгледа доклада и гласува: с 4 гласа "за", 1 глас "против" и 3 гласа "въздържали се".
12 - ОС_1180 / 19.07.2021:
На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.84 от Правилника на ОбС, писмо от Иванка
Иванова - Секретар на община Казанлък с приложено копие от Договор №Д08-29/12.07.2021 г.
за прекратяване на съсобственост, сключен в изпълнение на Решение №446/27.05.2021 г. на ОбС
- Казанлък.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

13 - ОС_1181 / 19.07.2021: 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, 3, 4, 5, 13, 14, и 15.Становище на комисията:
ПК разгледа доклада и гласува с 4 гласа "за" с 1 глас "против" 3 гласа "въздържал се".

