
1. Комисия по устройство на територията,
инфраструктура, строителство и транспорт

ПРОТОКОЛ № 30
Днес, 23.03.2022, от 17:30 часа в град Казанлък, в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе
заседание на Постоянна комисия по "1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура,
строителство и транспорт".

Председател: Цветан Тенев Шиков
Заместник-председател: Моника Божидарова Динева

Присъствал

Генчо Христов Генчев
Добрин Цветанов Драгнев
Емил Ивелинов Недялков
Ридван Байрям Иляз
Стоян Асенов Петров
Юзеир Али Кенан

Отсъствал по уважителни причини

Стефан Пенков Стефанов

Присъствали още
арх.Стоев, Даниела Коева , Ахмед Мехмед, арх. Ст.Духнева , Милена Нейчева, Иван Стоянов,
Кънчо Христов

Дневен ред

1 - ОС_1518 / 24.02.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед
№218/14.02.2022 г. с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на
проект "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", по процедура
BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" по приоритетна ос 6 "Регионален
туризъм", с Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-135/26.11.2019 г.  (№
от ИСУН - BG16RFOP001-6.002-0002-C01) - Изменя Решение № 161/28.05.2020 г. на ОбС, в частта
му за условия за погасяване.

Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение

2 - ОС_1523 / 28.02.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на общината, оправомощен със
Заповед № 218/14.02.2022 г. с проект за решение за изменение на Решение №517/30.09.2021 г. на
ОбС-Казанлък относно откриване на процедура за издаване разрешително за водовземане от
подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти, находящи се в гр. Шипка, общ.
Казанлък, в частта на допълване на пропуснати имоти.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение
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3 - ОС_1530 / 02.03.2022: Становище от Стефан Стоянов - управител на "Джипи-Н" ЕООД, гр.
Казанлък с предложение от таксиметровите водачи, включени в цитираната фирма - за минимална
дневна тарифа от 0,99 лв/км.  /И до Кмета на общината/
Становище на комисията: ПК приема материала за сведение

4 - ОС_1534 / 07.03.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за
застрояване на Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.296, 83199.25.297, 83199.25.303,
83199.25.305 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък в съответствие с Смесена многофункционална
зона-разновидност 1 /Смф1/ на ОУП на общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от
Възложителя.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

Стоян Петров и Емил Недялков обявиха конфликт на интереси - не участват в обсъждането и
гласуването по този въпрос

5 - ОС_1538 / 15.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно упълномощаване на Даниела
Коева - зам.-кмет да участва в провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК, което ще се проведе чрез видеоконферентна връзка на 07.04.2022 г.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение

6 - ОС_1540 / 16.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно приемане на нова Наредба
№4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община
Казанлък.
Становище на комисията: ПК предлага да се заплаща еднократна такса за издаване на
документ за правото да се преминава с автомобил през пешеходната зона,  в часовия диапазон
от 18,00 часа до 10 часа на следващия ден.

Зареждането на обектите да се извършва преди обед от 08- 11 часа и следобед от 14 до 16 часа.

7 - ОС_1542 / 16.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за
възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот №27499.180.337, НТП "Нива", с площ от
1,648 дка по КККР на с. Енина, местност "Под Енина", с цел промяна на предназначението в "За
смесено предназначение". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение

8 - ОС_1541 / 16.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за
възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот № 35167.17.19, НТП "Нива", с площ от
4,840 дка по КККР на гр. Казанлък, местност "Арите", с цел промяна на предназначението в "За
производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение

9 - ОС_1543 / 16.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за
възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.674, НТП
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"Лозе", с площ от 1257 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, местност "Старите лозя", с цел промяна на
предназначението в "За вилно строителство". Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
Емил Недялков обявява конфликт на интереси.

10 - ОС_1544 / 17.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет, оправомощен със Заповед №
308/01.03.2022 г. от кмета на общината, с проект за решение относно даване на разрешение за
възлагане изработка на Проект за ПУП за Поземлен имот № 77027.36.2, НТП "Нива", с площ от
1,837 дка по КККР на с. Хаджидимитрово, местност "Стопански двор", с цел промяна на
предназначението в "За производствени и складови дейности". Одобряване на заданието, съставено
от Възложителя.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение

11 - ОС_1553 / 18.03.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно одобряване на Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за
интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение

12 - ОС_1554 / 18.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно
приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за
2021 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
Становище на комисията: ПК  предлага:
Първата група - в урбанизираната територия на гр.Казанлък всяко от предложенията да се
гласуват отделно.

Втора група- извън урбанизираната територия да се гласуват заедно с изключение на т.23 -
относно ПИ с идентификатори 38563.11.17 и 38563.11.20 в землището на с.Копринка. ПК
подкрепя всички предложения , с изключение на т.23.

т.23 от втора група да се гласува отделно. ПК не подкрепя проекта за решение по отношение
на т.23.

Трета група - да се гласуват всички предложения ан блок и ги подкрепя.

13 - ОС_1555 / 18.03.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък,
оправомощен със Заповед № 308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно
даване на разрешение за разширяване на обхвата на изработване на ПУП - Парцеларен план на
пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 24075.103.21 в
землището на с. Дунавци, собственост на "ТРОН" ЕООД, разрешен с Решение № 389/25.03.2021 г.
на ОбС - Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-1560/21.03.2022 г., вносителя допълва приложенията, като
предоставя "Обяснителна записка" за обект : Парцеларен план за транспортен достъп "Търговски
комплекс - секции за продажба на селскостопанска продукция, заведение за бързо хранене и
продажба на промишлени стоки". /Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
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