
3. Комисия по селско и горско стопанство, обществен и
екологичен ред

ПРОТОКОЛ

№11

Днес, 18.11.2020 от 15:30 часа , в Канцелария на ОбС 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

Становища

1 - ОС_694 / 20.10.2020:
Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед
№1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за
изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за
ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване "нива", с площ от 0.700 дка,
местност "Хайдушка вада", землището на гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието,
съставено от възложителя.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

2 - ОС_736 / 13.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

3 - ОС_742 / 13.11.2020: Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия по
устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с проект за решение
относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на
ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V-4450, кв. 428 по плана за регулация на
гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556 и 35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

4 - ОС_743 / 13.11.2020: Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект за
решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на
нежилищни имоти на територията на община Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
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Роман Желев прави следното предложение: "В декларацията приложена към проекта за
решение да бъде добавен следния текст - " Информиран съм, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс " ;

5 - ОС_744 / 16.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.Становище на
комисията:

ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

Мариета Пепелешкова се въздържа предвид, факта, че към доклада липсва последващо
решение на Областна дирекция "Земеделие" издадено след първоначалното Протоколно
решение от 10.11.2008 г., в което да има подробно описание границите на имотите.

6 - ОС_745 / 16.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и
парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с
идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

7 - ОС_746 / 16.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска
собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

8 - ОС_748 / 16.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение №272/29.10.2020
на Общински съвет - Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

9 - ОС_749 / 16.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и
абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък,
съгласно Приложение №1.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

10 - ОС_750 / 17.11.2020:

Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно
стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадни води
Казанлък, както и активите получени в резултат на изпълнението на инвестиционен проект
"Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на
ГПСОВ - Казанлък" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС).
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Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

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

3 of 3 11/19/2020, 9:46 AM


