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

ПРОТОКОЛ

№13

Днес, 14.12.2020 от 13:00 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_709 / 28.10.2020: Писмо от д-р Петър Лучев - управител на 'ДКЦ-Поликлиника -
Казанлък' ЕООД с приложени справки от Отчета за деветмесечието на 2020 г. - счетоводен
баланс и други документи към 30.09.2020 г.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.

2 - ОС_770 / 27.11.2020: Доклад от Пламен Караджов - общински съветник и председател на
групата съветници "БСП за България" с проект за решение относно освобождаване от
заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти, както и за
освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси от 27.11.202 г. до 21.12.2020 г.,
наематели на общински обекти.
Становище на комисията:ПК не приема проекта за решение с 5 (пет) гласа "ПРОТИВ"
и 4 (четири) гласа "ЗА", като от тях един - г-н Калин Божков, приема проекта за
решение при условие, че в т.1 / ред 3/ от проекта отпадне текста "извънредно положение
и".

3 - ОС_780 / 08.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 26 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък,
в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

4 - ОС_781 / 09.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община
Казанлък през 2021 г. и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната
дейност за 2021 година.Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

5 - ОС_787 / 11.12.2020: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с
проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и
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дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация.
Становище на комисията:
ПК приема проекта за решение.
Предложение от Калин Божков - текста на чл. 48, ал. 5, т. 2 от Правилника следва да
остане, като в него бъде направена  корекция и цитираният чл. 43, ал.1 следва да
стане чл. 48, ал.1 . 
В тази връзка предлагам §5 от Проекта за решение да бъде  с текст : § 5. Изменя  чл.48,
ал.5, т.2  и същият придобива следният текст :  " системно /повече от три пъти в едно
заседание/ наруши  чл.48, ал.1 от този правилник, за което му е наложена
дисциплинарна мярка " /.
Предложение от Илиана Жекова - В чл.32а, , ал.3, т.2 след думата obs@kazanlak.bg да се
добави  „и електронния адрес на Председателя на Постоянната
комисия“. Мотиви: Допълнението се налага поради задължението на Председателя на
ПК, да състави протокол за проведеното заседание /цитирано в края на разпоредбата/.
За целта същия следва да получи имейлите със становищата на членовете на
комисията.

6 - ОС_789 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г.
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

7 - ОС_790 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно възлагане управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р Красимир
Пейчев.Становище на комисията:
ПК приема проекта за решение със 7 ( седем) гласа "ЗА".
Г-жа Румяна Друмева и д-р Иван Колев изразяват следното становище: "Във връзка с
възражението на д-р Няголов, относно проведения конкурс за управител, желаем да
бъде изслушан Председателят на конкурсната комисия, да се представят протоколите и
оценъчните карти на кандидатите."

8 - ОС_791 / 11.12.2020: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване за 2021 г.
Становище на комисията:
ПК приема проекта за решение със 7 (седем ) гласа "ЗА".
Г-жа Румяна Друмева и д-р Иван Колев изразяват следното: "Във връзка с решението,
отчислените суми от общините към РИОСВ за времето от 1.03 до 31.12 .2020 г. да се
възстановят на общините, питаме каква е сумата и с колко би се намалил промилът за
такса смет за гражданите за 2021 г. Предлагаме на предстоящата сесия, Кметът г-жа
Стоянова, да ни информира в точка първа за изпълнение на антикризисните и
насърчителни мерки, предприети във връзка с извънредното положениие и обстановка.
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