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

ПРОТОКОЛ

№22

Днес, 16.09.2021 от 14:00 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Белчо Колев Белчев
• Борислав Александров Асенов
• Иван Георгиев Гитев - Председател
• Иван Христов Колев - Зам. председател
• Калин Петров Божков
• Пламен Костов Стайков
• Радиана Стефанова Стефанова
• Румяна Стоянова Друмева

Отсъствал по уважителни причини

• Георги Иванов Пенчев

Становища

1 - ОС_1224 / 10.08.2021: Писмо от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно
информация за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2021 година.
Становище на комисията:
ПК приема за сведение.

2 - ОС_1225 / 10.08.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък към
31.12.2020 г. и средства от Европейския съюз заедно с одитирания отчет и одитно становище на
Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината за 2020 година и приемане
на Годишния отчет за състоянието на общинския дълг  и дълга на лицата по чл.8а от Закона за
общинския дълг за 2020 година. С писмо №ОС-1236/01.09.2021 г., вносителят прилага протокол
от публичното обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Казанлък.
/Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

3 - ОС_1230 / 25.08.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно приемане на План за действие на община Казанлък в изпълнение на областната
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г.Становище на
комисията:
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ПК подкрепя проекта за решение.

4 - ОС_1240 / 03.09.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за
движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.Становище на
комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.

5 - ОС_1257 / 14.09.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение
относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №
№ 1, 4, 5, 10, и 13.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение.
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