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

ПРОТОКОЛ № 27
Днес, 23.03.2022, от 16:30 часа в град Казанлък, в Залата за заседания - Зала "Инфра" 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

Отсъствал по уважителни причини

Янко Тонев Запрянов

Присъствали още
Даниела Коева, арх. Георги Стоев, арх. Стефка Духнева, Иван Стоянов, Хабибе Богутлиева,
Даниела Колева, Веселина Димитрова,Милена Нейчева.

Дневен ред

1 - ОС_1516 / 23.02.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед
№218/14.02.2022 г. с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81,
ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на
търгове за продажба на 6 бр. поземлени имоти находящи се в гр. Казанлък, с. Бузовград и с.
Шейново, общ. Казанлък.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "против".

2 - ОС_1522 / 25.02.2022: Доклад от Ахмед Мехмед - За Кмет, оправомощен със Заповед
№218/14.02.2022 г. с проект за решение относно отказ за изкупуване на 694/718 идеални части от
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9215, находящ се в гр. Казанлък, за предложената от
собственика сума - 47 000 лева.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

3 - 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.
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Казанлък, в частта на допълване на пропуснати имоти.
Становище на комисията:   ПК подкрепя проекта за решение.

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.

5 - 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 се присъединява към направените от ПК-1 предложения и
подкрепя проекта за решение, с един глас "Против" .

6 - 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.

7 - 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.

8 - 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
"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.

9 - 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.

10 - ОС_1546 / 17.03.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
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относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма LIFE, под-дейност "Действия за
климата", Адаптация към изменение на климата с интегриран проект: „Прилагане на екосистемно-
базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в България, в
предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от наводнения.“ с акроним
BULADAPTECOS.
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: М.Пепелешкова обявява конфликт на интереси. ПК подкрепя
проекта за решение.

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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