
Днес, 17.06.2020 от 16:00 часа , в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Денислав Христов Сербезов
Мариета Петрова Пепелешкова
Николай Митков Факиров
Пламен Станимиров Караджов
Ридван Байрям Иляз - Председател
Роман Алексеев Желев
Станчо Георгиев Леков
Стефан Пенков Стефанов - Зам. председател
Янко Тонев Запрянов

Присъствали още
Даниела Колева ,Радостина Йосифова,Алиш Бунцев

1 - 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.

Мариета Пепелешкова и Янко Запрянов предлагат на ОА да разгледа финансовите разчети
и да се създадат още екипи за осъществяване на контрол.

Пламен Караджов предлага в чл.10,ал.3 режимът на паркиране да е валиден до 17:30 часа.

2 - 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.

3 - ОС_483 / 05.06.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15
на ОбС на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с.
Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и определяне на начални тръжни
цени.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с един глас против .
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4 - 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.
Предвид, че се констатира подписано заявление от упълномощител, а са вписани имената
на собственика на имотите, както и че заданието е подписано от пълномощника без
представителна власт, следва заданието и заявлението да бъдат подписани от възложителя
или потвърдени от него. Мотивите на доклада да бъдат съответно коригирани.

5 - 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
- 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.

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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