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1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура,
строителство и транспорт
ПРОТОКОЛ
№17
Днес, 17.03.2021 от 14:30 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.
Присъствал
Аксения Бориславова Тилева
Добрин Цветанов Драгнев
Емил Ивелинов Недялков
Моника Божидарова Динева - Зам. председател
Ридван Байрям Иляз
Стоян Асенов Петров
Цветан Тенев Шиков - Председател
Юзеир Али Кенан
Отсъствал
Анна Василева Кожухарова

Становища
1 - ОС_947 / 11.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за
движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
2 - ОС_949 / 12.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.Становище
на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
3 - ОС_953 / 15.03.2021: Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от
Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. № ОС-966/16.03.21 г. вносителят
прави допълнение в проекта за решение. /Виж в "Допълнителни материали"/Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
4 - ОС_954 / 15.03.2021: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г., с проект за решение относно изменение и
допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на
община Казанлък в частта на Приложения №№ 1, 3, 9 и 11.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение със 7 гласа "за" и 1 глас "въздържал се".
Моника Динева гласува "въздържал се".
5 - ОС_955 / 15.03.2021:
192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

1/3

18.03.2021 г.

192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №
362/12.03.2021 г., с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба
№ 15 на ОбС на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и определяне на
начални тръжни цени.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 6 гласа "за" и 2 гласа "против".
Моника Динева и Стоян Петров гласуват "против".
6 - ОС_956 / 15.03.2021: Молба от жителите на гр. Крън, общ. Казанлък за асфалтиране на
улица "Братан" в гр. Крън с приложена подписка на 31 жители. /До Кмета на общината и до
Кмета на гр. Крън/Становище на комисията:
ПК приема за сведение.
Цветан Шиков и Моника Динева изискват становище от ОА.
7 - ОС_960 / 15.03.2021: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на
група съветници "БСП за България" с проект за решение относно допълнение и изменение в
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Казанлък.Становище на комисията:
ПК не подкрепя проекта за решение.
ПК изразява следните становища:
4 съветника подкрепят проекта за решение.
Аксения Тилева гласува "против" със следното съображение - "Ако колегата Караджов
предлага допълнение на Наредба 26 на ОбС Казанлък, то следва съгласно чл. 26 ал. 3 от
ЗНА проекта да е бил побликуван на страницата на ОбС един месец предварително. За
освобождаването от такси до края на 2021 г. би следвало да има икономическа обосновка.
Смятам за уместно отлагане на разглеждането на предложението и Вносителят да
представи икономическа обосновка."
Добрин Драгнев гласува "против" със следното съображение - "Повечето дейности на
лицата заплащащи такси по чл. 19 от Наредба 26 не са били ограничавани в резултат на
въведените противоепидемични мерки.
В чл. 19 от Наредба 26 са изредени широк спектър от такси и прилагането на намаление от
70% за всички е некоректно и несправедливо.
Липсва анализ как би се отразило намалението на местните приходи.
Относно предложението за удължаване на срока за заплащане на такса битови отпадъци с
отстъпка, освен аргументите посочени по горе считам, че разминаването в сроковете за
заплащане с отстъпка на данък недвижими имоти <определен със закона за местните
данъци и такси до 30.04.> и такса битови отпадъци, е неудачно и би довело до затруднения
както в определяне на размера на конкретното задължение, така и при неговото
погасяване."
Цветан Шиков и Емил Недялков гласуват "въздържал се".
8 - ОС_964 / 15.03.2021: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно: 1. Даване на
разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и план за улична
регулация на част от квартал 449 на гр. Казанлък относно УПИ I - За озеленяване" по
действащият план за регулация; 2. Промяна отреждането на поземлените имоти от "за
озеленяване" в "за жилищно строителство".Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение със 7 гласа "за" и 1 глас "въздържал се".
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Моника Динева гласува "въздържал се" като твърди, че в предложения проект за решение
не са посочени мотиви за исканото изменение на ОУП.
9 - ОС_965 / 15.03.2021: Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП план за регулация за УПИ XIV-3016, кв. 608 по плана на гр. Казанлък, представляващ по
скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511 по КККР на гр.
Казанлък и приемане на дарение в полза на община Казанлък.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
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