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

ПРОТОКОЛ № 22
Днес, 18.11.2021, от 12:00 часа в град Казанлък, в неприсъствена форма се проведе заседание на
Постоянна комисия по "3. Комисия по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред".

Председател: Ридван Байрям Иляз
Заместник-председател: Стефан Пенков Стефанов

Присъствал

• Денислав Христов Сербезов
• Мариета Петрова Пепелешкова
• Николай Митков Факиров
• Пламен Станимиров Караджов
• Роман Алексеев Желев
• Станчо Георгиев Леков
• Янко Тонев Запрянов

Дневен ред

1 - ОС_1327 / 05.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за
застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за
Поземлен имот № 27499.352.324, с НТП "Друг вид земеделска земя", с площ от 0,500 дка,
местност "Крушките" по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и
начина на трайно ползване на имота в "За вилна сграда"; 2. Одобряване на заданието, съставено от
Възложителя
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

2 - ОС_1330 / 05.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване
и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор
35167.260.346 с НТП  “Изоставена орна земя”, с площ от 833 кв. м, местност „Старите лозя“ по
КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота
в ,,За вилно строителство“; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. 

3 - ОС_1331 / 05.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за
решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на Поземлен
имот с проектен идентификатор 38563.31.430 по плана на с. Копринка, представляващ част от
Поземлен имот с идентификатор 38563.31.21 местност „Малката Кория“ по КККР на с. Копринка,
общ. Казанлък.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. 
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4 - ОС_1342 / 12.11.2021:

Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1.
Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор
35167.97.4 по КККР на гр. Казанлък, местност "Големите ливади", при съседи: 35167.97.3,
35167.97.5, 35167.97.11 и 35167.96.449.; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. 

5 - ОС_1344 / 12.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на
чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската
2021-2022 г.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. 

6 - ОС_1345 / 12.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Одобряване на изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени
имоти за обекти на публична собственост  (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на част от ПУП -
"Централна градска част" и част от ПУП на кв. Новенски" в гр. Казанлък и следващите изменения
към тях с обща площ 1910 дка, затворени от ул. "Москва", ул. "Софроний Врачански", ул. "Кенали",
бул. "Никола Петков", ул. "Капрони", ул. "Ген. Драгомиров" и ул. "Александър Стамболийски"; 2.
Изменение на план за регулация на части от квартали 15, 31, 44, 131, 132, 143, 164, 188, 198, 199,
201, 214, 229, 234, 235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между ул.“Христо Ботев,
ул.“Македония“ и ул.“Сливница“ по плана на гр. Казанлък.
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "въздържал се".

Пламен Караджов прави предложение да се отложи обсъждането на доклада.

7 - ОС_1348 / 12.11.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на
Приложения №№ 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 23.  С писмо с вх. №ОС-1360/19.11.2021 г., вносителя
прави допълнение в мотивите на доклада, касаещо Приложение №15. /Виж в "Преписка" и  в
"Допълнителни материали"/
Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "въздържал се".

8 - ОС_1350 / 15.11.2021: 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 2022 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".

Мариета Пепелешкова дава следното становище: „Подкрепям проекта за решение. Но
предлагам от приложение №13 /по преценка на общинска администрация, с оглед че има
информация кои се ползват и кои не/, да бъдат извадени обектите и терените, които
последната година не са предоставени под наем, и за които е липсвало и липсва такъв
интерес. Целта на това предложение е  подобряване общия градски облик, чрез премахването
на такива временни обекти /павилиони, будки и други такива приспособления/, почистване
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на тротоарните площи и почистване и облагородяване на терените, за които се е
предвиждало евентуално поставяне на такива временни обекти.“
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