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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
№29
Днес, 21.09.2021 от 16:30 часа , в Неприсъствено заседание 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_1189 / 20.07.2021: Писмо от Драгомир Петков - зам.-кмет на общината с приложен
протокол от проведен конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2021 г. на
МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", в изпълнение на Решение №461/24.06.2021 г. на
ОбС.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
2 - ОС_1193 / 21.07.2021:
На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.84 от Правилника на ОбС писмо от Драгомир
Петков - зам.-кмет на община Казанлък с приложени копия от Договори: 1. Договор
№Д08-27/06.07.2021 г. за придобиване право на собственост, сключен в изпълнение на Решение
№451/27.05.2021 г. на ОбС - Казанлък; 2. Договор №Д08-28/07.07.2021 г. за прекратяване на
съсобственост, чрез продажба частта на общината, сключен в изпълнение на Решение
№449/27.05.2021 г. на ОбС.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
3 - ОС_1195 / 21.07.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков зам.-кмет на община Казанлък с приложенo копиe от Договор №120/19.07.2021 г. за покупкопродажба на поземлен имот, сключен в изпълнение на Решение №373/25.02.2021 г. на ОбС Казанлък.Становище на комисията:
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ПК приема за сведение.
4 - ОС_1197 / 22.07.2021: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл.84 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС-Казанлък, писмо от Иванка Иванова секретар на общината с приложени копия от Договори №Д08-30/19.07.2021 г.,
№Д08-31/19.07.2021 г. и №Д08-32/20.07.2021 г. за придобиване право на собственост и
прекратяване на съсобственост чрез продажба, сключени в изпълнение на Решение №463, №467
и №468 от 24.06.2021 г. на ОбС-Казанлък.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
5 - ОС_1215 / 06.08.2021:
Писмо от Иванка Иванова - Секретар на Община Казанлък, във връзка с изпълнение на Решение
№460/24.06.2021 г. на ОбС - Казанлък с приложени копия от договори за дарения на движими
вещи в полза на "Балканинвест" ЕООД.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
6 - ОС_1216 / 06.08.2021:
На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Иванка Иванова - Секретар на община
Казанлък с приложени копия от Договори: 1. Договор №Д08-41/29.07.2021 г. за покупкопродажба на общински имот, сключен в изпълнение на Решение №412/27.04.2021 г. на ОбС Казанлък; 2. Договор №Д08-40/29.07.2021 г. за покупко-продажба на общински имот, сключен в
изпълнение на Решение №413/27.04.2021 г. на ОбС - Казанлък; 3. Договор №Д08-39/29.07.2021 г.
за покупко-продажба на общински имот, сключен в изпълнение на Решение №413/27.04.2021 г.
на ОбС - Казанлък.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
7 - ОС_1223 / 09.08.2021:
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 приложени копия от Договори №Д08-35/22.07.2021 г.,
Договор №Д08-36/22.07.2021 г., Договор №Д08-42/30.07.2021 г. и Договор №Д08-43/04.08.2021
г. за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на общината, сключени в изпълнение
на Решения №№464, 466, 469 и 470 от 24.06.2021 г.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
8 - ОС_1224 / 10.08.2021: Писмо от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно
информация за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2021 година.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
9 - ОС_1225 / 10.08.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към
31.12.2020 г. и средства от Европейския съюз заедно с одитирания отчет и одитно становище на
Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината за 2020 година и приемане
на Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за
общинския дълг за 2020 година. С писмо №ОС-1236/01.09.2021 г., вносителят прилага протокол
от публичното обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък.
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/Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".
10 - ОС_1230 / 25.08.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на План за действие на община Казанлък в изпълнение на областната
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
11 - ОС_1238 / 03.09.2021: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 84 от Правилника на
ОбС и Заповед № 24/08.01.2020 г. на Кмета на общината, писмо от Иванка Иванова - Секретар
на община Казанлък с приложени копия от вписани Договор № Д08-45/27.08.2021 г. и Договор
№ Д08-46/30.08.2021 г.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
12 - ОС_1240 / 03.09.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за
движението на превозните средства на територията на Община Казанлък. С писмо с вх.
№ОС-1268/20.09.2021 г., вносителят прилага документ удостоверяващ датата на публикуване на
измененията в Наредба №30. /Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
13 - ОС_1245 / 08.09.2021: 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 във връзка с Решение
№491/29.07.2021 г. на ОбС, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, находящ се в с. Равда, общ. Несебър и
определяне на общински съветник, който да бъде включен в състава на комисията. Търгът ще
се проведе на 16.09.2021 г. от 14:00 ч., в Ритуалната зала на общината; втора дата - 06.10.2021 г.
при същите условия.Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
14 - ОС_1257 / 14.09.2021: 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, 10, и 13.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".
15 - ОС_1261 / 16.09.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно предоставяне на общински театър "Любомир Кабакчиев" за безвъзмездно
управление за срок от 5 години на общински обект "Аляолувата къща", находяща се в гр.
Казанлък, ул. "19-ти февруари" №9.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
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