
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 № 41
Днес, 20.06.2022, от 16:30 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
Иван Георгиев Гитев
Калин Петров Божков
Мариета Петрова Пепелешкова
Моника Божидарова Динева
Чавдар Костадинов Ангелов

Отсъствал

Георги Иванов Пенчев

Дневен ред

1 - ОС_1691 / 16.05.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Програма за опазване околната среда на община Казанлък за
периода 2021-2028 г.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

2 - ОС_1705 / 25.05.2022: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков -
зам.-кмет на общината, с приложени копия от Договори: 1. Договор №Д03-7/11.05.2022 г., във
връзка с Решение №625/24.02.2022 г.; 2. Договор №Д03-8/11.05.2022 г., във връзка с Решение
№625/24.02.2022 г.; 3. Договор №Д08-14/15.04.2022 г., във връзка с Решение №614/24.02.2022 г.; 4.
Договор №Д08-18/17.05.2022 г., във връзка с Решение №615/24.02.2022 г.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

3 - ОС_1710 / 31.05.2022: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков -
зам.-кмет на общината, с приложени копия от Договори №№Д08-19; 20; 21 и 22, сключени в
изпълнение на Решения на ОбС. 
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

Firefox http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

1 of 3 6/21/2022, 9:48 AM



4 - ОС_1709 / 31.05.2022: На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков -
зам.-кмет на общината, с приложено копие от Договор №Д08-19/17.05.2022 г., сключен в
изпълнение на Решение №631/24.02.2022 г. на ОбС. 
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

5 - ОС_1696 / 20.05.2022: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков -
зам.-кмет на общината, с приложени копия от Договори № Д04-41/17.05.2022 г. и №
Д04-42/17.05.2022 г.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

6 - ОС_1729 / 09.06.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие
"Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня".
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

7 - ОС_1731 / 10.06.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Становище на комисията: ПК не подкрепя проекта за решение . 
Комисията предлага  , с цел избягване   неравното , третиране на ползвателите на лекарски
кабинети  и кабинети по дентална медицина   наемната  цена  за всички  ползватели на
кабинети/  лекарски и дентални/ в сградата на ДКЦ-Районна поликлиника   да бъде  в
размер  на 6  лв. на кв.метър/на месец.

8 - ОС_1730 / 10.06.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане и одобряване на извършените инвестиции в публични активи на територията на
община Казанлък от "ВиК"-Стара Загора за периода от месец ноември 2020 г. до месец октомври
2021 г.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

9 - ОС_1732 / 10.06.2022: Писмо от Галина Стоянова - кмет на общината относно несъответствие с
методиката за изчисляване на възнаграждението на управителя на ДКЦ "Районна поликлиника
Казанлък" ЕООД, съгласно представения от него междинен анализ за първото тримесечие на 2022
г.
Становище на комисията: ПК счита ,че на осн. чл.27 от договора за управление във вр.с §1 от
Наредба 19 на ОбС Казанлък в сила от 01.01.2022г. и Приложение 1 към  чл.65, ал.2 от
Наредбата, разпоредбата касаеща определяне месечно възнаграждение на управителя на
ДКЦ е императивна, поради което няма необходимост от подписване на допълнителни
споразумения към договора за управление. Прилагането на императивни нормативни норми
е задължително и не се нуждае от тълкуване. С оглед гореизложеното ,на управителя да бъде
обърнато внимание  за текста на чл.27 от договора му за управление ,и че следва да извърши
преизчисляване на възнагражденията за отчетния период,респ.въстановяване на надплатени
суми, в противен случай действията му ще следва да се третират като неизпълнение решения
на ОбС Казанлък и виновно нарушаване нормативната уредба приета от  съвета.

10 - ОС_1736 / 14.06.2022: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Драгомир Петков -
зам.-кмет на общината, с приложени копия от Договори: 1. Договор №Д08-23/26.05.2022 г.,
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сключени в изпълнение на  Решение №649/31.03.2022 г.; 2. Договор №Д08-24/30.05.2022 г.,
сключени в изпълнение на Решение №672/28.04.2022 г.; 3. Договор №Д08-25/30.05.2022 г.,
сключени в изпълнение на Решение №671/28.04.2022 г.; 4. Договор №Д08-26/10.06.2022 г.,
сключени в изпълнение на Решение №673/28.04.2022 г.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

11 - ОС_1746 / 16.06.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно Одобрение на проект на Акт за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически
интерес (УОИИ) в рамките на проект № BG16RFOP001-1.024-0005-C02 „Изграждане на социални
жилища“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).
Становище на комисията: ПК приема проекта за решение.

12 - ОС_1750 / 17.06.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране,
престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
Становище на комисията:     ПК приема проекта за решение .
    Мариета Пепелешкова обявява конфликт на интереси предвид ,че се ползва от
предлаганата услуга .
    Комисията   предлага  да бъдат внесени и следните изменения и допълнения :
1. В  чл.21, ал.1 , ред 3  след  текста : „.. с фиксирано паркомясто „Служебен абонамент“ до
1бр ..“  да бъде внесено следното допълнение : „и за лица упражняващи свободна
професия,нотариуси , частни съдебни изпълнители, и самоосигуряващи се,които управляват
ППС по силата на право на собственост до 1 бр. за лице, които места да са обозначени …“

2.  В  чл.21,ал.1, т.1 – след  „фирмите“ да се  измени и добави „  лицата  ,  са с адрес на
управление/служебен адрес ..“ или пълният текст  на чл.21,ал.1 ,т.1  да стане „
фирмите/лицата  ,  са с адрес на управление/служебен адрес в зоните за платено
кратковременно паркиране.“

3.  Относно таксата за служебния абонамент , да се въведете възможност :
При предплата на едногодишен абонамент да се ползва 10 % отстъпка , а
При предплата за 6 месеца да се ползва 5 %
Съответно това да се отрази като  нова т. 3  в т.25  към  чл.44, ал.1 от Наредба №26 на ОбС.

По предложението по т.3  от  настоящото  Роман Желев  гласува против,
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