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1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура,
строителство и транспорт
ПРОТОКОЛ
№14
Днес, 20.01.2021 от 15:00 часа , в Неприсъствено заседание 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
Юзеир Али Кенан
Отсъствал по уважителни причини
Цветан Тенев Шиков - Председател

Становища
1 - ОС_783 / 10.12.2020:
Писмо от Иван Кутев - управител на "Кумакс Инвест" ЕООД относно искане за
дофинансиране дейността на фирмата от бюджета на общината, поради нарастващи
разходи. /До Кмета на общината, с копие до ОбС/
С Писмо с вх.№ ОС-809/29.12.2020 г., Галина Стоянова - кмет на общината внася отговор,
съгласно становище от Постоянните комисии. /Виж "Допълнителни"/
Становище на комисията:ПК приема за сведение, постъпил отговор от ОА с вх.№ ОС809.
Гласували за подкрепа на искането 3, 5 - приемат материала за сведение.
2 - ОС_803 / 17.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно изрязяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с
приблизителна площ 397 кв.м. от ПИ с идентификатор 24075.88.187 - полски път, публична
общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка", землището на с. Дунавци,
общ. Казанлък, изработка на ПУП и одобряване заданието на възложителя.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
3 - ОС_809 / 29.12.2020: Към Писмо с вх. № ОС-783/10.12.2020 г., отговор от Галина
Стоянова - кмет на общината относно искано становище от Постоянните комисии.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.
4 - ОС_813 / 31.12.2020:
Писмо от Стефан Стайков с молба да бъдат поставени изкуствени неравности или пешеходна
пътека в района на "Смърфит Капа България" ЕООД с адрес: гр. Казанлък, бул. "23-ти
Пехотен Шипченски Полк" № 114.
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/До Кмета на общината и до Общинска комисия по безопасност на движението по
пътищата при Община Казанлък/
Становище на комисията: ПК приема за сведение.
5 - ОС_827 / 11.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък на загиналите в
Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. С писмо с вх. №
ОС-848/15.01.2021 г., вносителят прилага копие на Договор между "УниКредит Булбанк" АД
и Христо Ангелов за откриване на дарителска сметка, по становище на юриста на ОбС. /Виж
в "Преписка" и "Допълнителни материали"/
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
6 - ОС_829 / 12.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. на Община Казанлък.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
7 - ОС_830 / 12.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за
застрояване и схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор
35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване "за машиностроителна и
машинно обработваща промишленост" с площ от 28.167 дка, местност "Абаята" в землището
на гр. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
8 - ОС_836 / 13.01.2021: 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 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение със 7 гласа "за" и 1
"въздържал се".
9 - ОС_839 / 14.01.2021:
Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1.
Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП за Поземлен имот № 27499.14.2 - с
НТП "Нива", местност "Саднята", с площ от 1450 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък,
ЕКАТТЕ: 27499, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За
жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
10 - ОС_840 / 14.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за
застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за
Поземлен имот № 27499.343.34 - с НТП "Нива", с площ от 0,642 дка по КККР на с. Енина,
общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За
вилно строителство"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.Становище на
комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
11 - ОС_841 / 14.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на
Поземлен имот № 35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне
на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от
Възложителя.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
12 - ОС_842 / 14.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за
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застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп
и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №
35167.230.365 - с НТП "Лозе", местност "Старите лозя", с площ от 1109.00 дка по КККР на
гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За
рекреационни дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
13 - ОС_847 / 15.01.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд
за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъди обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ за стопанската 2021-2022 г.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение със 7 гласа "за" и 1 "въздържал се".
Моника Динева - В списъците с пасищата и мерите са посочени некоректни периоди напр. Станка Стойчева е наела имот в с.Бузовград от 2019 г. до 2014 г., не ми е известно
протоколът за разпределението да е бил обявен и публикуван на интернет страницата
на Община Казанлък. За значителна част от имотите няма ползватели. Правилата по
Приложение № 2 не могат да съдържат само задължения на страните, а трябва да
уреждат цялостно възникналите правоотношения.
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