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

ПРОТОКОЛ № 34
Днес, 19.07.2022, от 16:45 часа в град Казанлък, в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе
заседание на Постоянна комисия по "4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова
заетост.".

Председател: Иван Георгиев Гитев
Заместник-председател: Иван Христов Колев

Присъствал

Белчо Колев Белчев
Борислав Александров Асенов
Георги Иванов Пенчев
Калин Петров Божков
Пламен Костов Стайков
Радиана Стефанова Стефанова
Румяна Стоянова Друмева

Дневен ред

1 - ОС_1776 / 06.07.2022: Писмо от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с приложен
Протокол и Доклад относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на
УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора на 17.06.2022 г., в изпълнение на
Решение №714/26.05.2022 г. на ОбС.
Становище на комисията:

ПК приема за сведение.

2 - ОС_1788 / 12.07.2022: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет -
Казанлък относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели за Окръжен съд Стара Загора (Мандат- 2023 - 2027 г.)
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение. 

3 - ОС_1792 / 13.07.2022: Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет -
Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет -
Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2021 г. до 05.05.2022 г.
Становище на комисията:
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ПК подкрепя проекта за решение. 

4 - ОС_1796 / 15.07.2022: Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена
със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Казанлък.
Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение. 

5 - ОС_1810 / 18.07.2022: Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена
със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и
продажба на общински жилища.
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение. Препоръчва на ОА да се
изготвят и прецизират обективни критерии, по които да се покрият наистина нуждаещи се
стари, социално слаби или болни хора (ТЕЛК решения, доказано ниски доходи, доказана
самотност на възрастни хора над 75 години и липса на роднини). Предложението се прави с
цел справедливост и социална ангажираност спрямо обективно нуждаещи се.
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