
4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова
заетост.

ПРОТОКОЛ

№12

Днес, 16.11.2020 от 16:00 часа , в Канцелария на ОбС се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Белчо Колев Белчев
Борислав Александров Асенов
Георги Иванов Пенчев
Иван Христов Колев - Зам. председател
Илиана Петкова Жекова - Председател
Калин Петров Божков
Пламен Костов Стайков
Радиана Стефанова Стефанова
Румяна Стоянова Друмева

Становища

1 - ОС_730 / 10.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и одобрение на
Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура BG05M9OP001-2.056
"Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование" – Компонент 2 по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020.Становище на
комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

2 - ОС_736 / 13.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "въздържал се" -
Румяна Друмева и д-р Иван Колев.

3 - ОС_739 / 13.11.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, на
медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда за
извънболнично измерване на жизнено важни параметри.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

4 - ОС_743 / 13.11.2020: Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект
за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици
на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.Становище на комисията:ПК
подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се" - Борислав Асенов.

5 - ОС_746 / 16.11.2020: 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 2021 г., с Приложения №№
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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 2 гласа "въздържал се" -
Румяна Друмева и д-р Иван Колев.
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