
Днес, 17.06.2020 от 17:30 часа , в Залата за събрания "Инфра" се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Аксения Бориславова Тилева
Анна Василева Кожухарова
Добрин Цветанов Драгнев
Емил Ивелинов Недялков
Моника Божидарова Динева - Зам. председател
Ридван Байрям Иляз
Стоян Асенов Петров
Цветан Тенев Шиков - Председател
Юзеир Али Кенан

Присъствали още
арх. Георги Стоев, инж. Алиш Бунцев, Радостина Йосифова

1 - ОС_334 / 12.03.2020: Заявление от "Мега Парадайс" ЕООД, представлявано от Стефан
Кемалов относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за промишлени стоки в ПИ
с идентификатор 27499.221.25 в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
Становище на комисията:На ПК е служебно известно, че има подадено още едно заявление
за извемение на ОУП. Комисията няма да разглежда въпроса, докато не се установи какво
е последното намерение на заявителя.

2 - ОС_457 / 19.05.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък 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 територията на община Казанлък,
двете четения в едно заседание.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение
с 5 гласа "за" и  4 "въздържали се"

3 - ОС_484 / 08.06.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за
решение относно даване на разрешение за изработка на проект за подробен устройствен план -
план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за поземлен
имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на град Казанлък.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение

4 - ОС_485 / 08.06.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък  с проект за
решение относно даване на разрешение за изработване на проект за подобрен устройствен план
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- парцеларен  план  за елементи на техническата  инфраструктура - водопровод  за  поземлен
имот с идентификатор  35167.751 с НТП в землището на град Казанлък.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение

5 - ОС_472 / 26.05.2020: В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, представена справка от
Галина Стоянова - кмет на община Казанлък относно изпълнението на решенията на ОбС -
Казанлък, взети в периода от 05.11.2019 г. до 30.04.2020 г.Становище на комисията:ПК
приема за сведение.

6 - ОС_491 / 12.06.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, находящи се в гр.
Казанлък.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
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