
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 № 42
Днес, 18.07.2022, 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
Георги Иванов Пенчев
Иван Георгиев Гитев
Калин Петров Божков
Мариета Петрова Пепелешкова
Моника Божидарова Динева
Чавдар Костадинов Ангелов

Дневен ред

1 - ОС_1774 / 30.06.2022: Писмо от Народните читалища на територията на община Казанлък с
искане за обсъждане премахването на такса сметосъбиране и сметоизвозване за читалищата. /До
ПК по икономика и ПК по култура/
Становище на комисията: ПК изисква от общинска администрация   да представи справка
относно това : всяко от читалищата каква такса  сметосъбиране и сметоизвозване дължи  и 
от  каква обща сума  за процесния период  ще се лиши Бюджета в случай ,че бъде взето
решение за освобождаване  и евентуално от къде това ще бъде компенсирано.След
получаване на исканата информацията, комисията ще се произнесе допълнително с решение.

2 - ОС_1760 / 27.06.2022: 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 №Д08-27/20.06.2022 г.; 2.
Договор №Д08-28/20.06.2022 г.; 3. Договор №Д08-29/20.06.2022 г., сключени в изпълнение на
Решение №645/31.03.2022 г.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

3 - ОС_1787 / 12.07.2022: На основание чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, писмо от Лилия Цонкова - За
Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №1117/08.07.2022 г., с приложени копия от
Договори: 1. Договор №Д08-30/23.06.2022 г., сключен в изпълнение на  Решение №698/26.05.2022
г.; 2. Договор №Д08-31/24.06.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №699/26.05.2022 г.; 3.

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

1 of 2 7/20/2022, 1:53 PM



Договор №Д08-32/30.06.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №645/31.05.2022 г.; 4. Договор
№Д08-33/01.07.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №645/31.05.2022 г.; 4. Договор
№Д08-34/01.07.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №697/26.05.2022 г. и 5. Договор
№Д08-36/08.07.2022 г., сключен в изпълнение на Решение №700/26.05.2022 г.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

4 - ОС_1786 / 12.07.2022: Отговор от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Районна
поликлиника - Казанлък" ЕООД относно несъответствие в определеното и получено от него
възнаграждение, съгласно представен междинен анализ за първото тримесечие на 2022 г. /С копие
до Кмета на общината/
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

5 - ОС_1788 / 12.07.2022: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет -
Казанлък относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели за Окръжен съд Стара Загора (Мандат- 2023 - 2027 г.)
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

6 - ОС_1790 / 12.07.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 48 100 лв. без ДДС, находящ се в
гр. Казанлък, ул. "Марица" №29, вх. А, ет.2 на наемател, настанен по административен ред.
Становище на комисията: ПК не подкрепя проекта за решение с : 5 гласа "Против" , 2 гласа
"Въздържал се" , 2 гласа " За" .

7 - ОС_1792 / 13.07.2022: 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 05.11.2021 г. до 05.05.2022 г.
Становище на комисията: ПК приема проекта за решение.

8 - ОС_1796 / 15.07.2022: Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена
със Заповед №1117/08.07.2022 г. 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.

9 - ОС_1810 / 18.07.2022: Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена
със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и
продажба на общински жилища.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
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