
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 № 36
Днес, 24.03.2022, от 16:00 часа в град Казанлък, в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе
заседание на Постоянна комисия по "8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и
обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната
изпълнителна власт".

Председател: Денислав Христов Сербезов
Заместник-председател: Роман Алексеев Желев

Присъствал

• Антим Пламенов Паральов
• Георги Иванов Пенчев
• Иван Георгиев Гитев
• Калин Петров Божков
• Мариета Петрова Пепелешкова
• Моника Божидарова Динева
• Чавдар Костадинов Ангелов

Дневен ред

1 - ОС_1526 / 01.03.2022: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Ахмед Мехмед - За
Кмет, оправомощен със Заповед № 218/14.02.2022 г., с приложени копия от Договори №
Д08-2/23.02.2022 г., № Д08-3/23.02.2022 г. и № Д08-4/23.02.2022 г. на Кмета на общината, сключени
в изпълнение на Решение № 559/25.11.2021 г. на ОбС.
Становище на комисията: ПК не приема материала за сведение.
Комисията счита, че когато Кметът е в отпуск или в болнични и е упълномощил да го
замества определен зам.-кмет, договорите следва да бъдат подписвани от упълномощеното
лице. В случай, че няма делигирани правомощия на зам.-кмета за подписване на договори,
същите следва да се подпишат едва след завръщане на Кмета. 

2 - ОС_1535 / 09.03.2022: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Ахмед Мехмед - За
Кмет, оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г., с приложени копия от договори за покупко-
продажба, както следва: Договор № Д08-6/01.03.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №
525/30.09.2021 г. на ОбС, Договор № Д08-7/01.03.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №
561/25.11.2021 г. на ОбС и Договор № Д08-8/01.03.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №
525/30.09.2021 г. на ОбС.
Становище на комисията: ПК не приема материала за сведение.
Комисията счита, че когато Кметът е в отпуск или в болнични и е упълномощил да го
замества определен зам.-кмет, договорите следва да бъдат подписвани от упълномощеното
лице. В случай, че няма делигирани правомощия на зам.-кмета за подписване на договори,
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същите следва да се подпишат едва след завръщане на Кмета.

3 - ОС_1540 / 16.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно приемане на нова Наредба
№4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община
Казанлък.
Становище на комисията: ПК предлага отлагане на разглеждането на доклада с 2 гласа
"въздържал се".
Липсват мотиви в доклада за необходимостта от промяна в Наредба 26 на ОбС.

4 - ОС_1545 / 17.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на съгласие за
приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 14 кв.м.,
находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.502.7001.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. 

5 - ОС_1548 / 18.03.2022: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Даниела Колева
- началник отдел ИУС, с приложени копия от договори № Д04-14/14.03.2022 г., №
Д04-15/14.03.2022 г. и № Д04-16/14.03.2022 г.
Становище на комисията: ПК не приема материала за сведение.
Комисията счита, че когато Кметът е в отпуск или в болнични и е упълномощил да го
замества определен зам.-кмет, договорите следва да бъдат подписвани от упълномощеното
лице. В случай, че няма делигирани правомощия на зам.-кмета за подписване на договори,
същите следва да се подпишат едва след завръщане на Кмета. 

6 - ОС_1553 / 18.03.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно одобряване на Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за
интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. 

7 - ОС_1554 / 18.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен
със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на
ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2021 г. и
предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
Становище на комисията:
ПК се присъединява към становището на ПК - 1.

М. Пепелешкова обявява конфликт на интереси.
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