
Днес, 20.07.2020 от 16:00 часа , в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Адриана Николова Тенева
Анна Василева Кожухарова - Председател
Красимира Белчева Харизанова
Мария Цонева Цонева
Николай Митков Факиров
Теодора Ганчева Иванова
Чавдар Костадинов Ангелов - Зам. председател

Отсъствал

Владимир Йорданов Чучумишев
Деко Михайлов Григоров

Присъствали още
Славена Бояджиева - Директор дирекция "Финанси и бюджет",
Ваня Пашова - Началник отдел "Култура и туризъм";
Димитър Кабаков - директор на театър "Любомир Кабакчиев", гр. Казанлък и представители на
театъра.

1 - ОС_530 / 06.07.2020: Жалба от живущите в кв. "Кулата", гр. Казанлък, с приложена
подписка относно използването на Алиолувата къща за културно масови развлекателни и
други мероприятия, придружени с вдигане на шум, свирене на музикални инструменти,
пеене и други.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.

2 - ОС_533 / 07.07.2020:
Доклад от Драгомир Петков оправомощен За кмет със Заповед № 992/03.07.2020 г. с проект
за решение относно приемане на Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и
сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и на лицата по
чл.8а от ЗОД към 31.12.2019 г. Приемане и на Годишен отчет за 2019 година.
Постъпи писмо с вх. № ОС-565/21.07.2020 г., с което вносителят прилага Протокол от
обществено обсъждане, проведено на 14.07.2020 г. /Виж в "Преписка" и "Допълнителни
материалаи"/
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 2 гласа "въздържали се".

3 - ОС_540 / 10.07.2020: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет -
Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните
комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година.Становище на комисията:ПК
подкрепя проекта за решение.
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4 - ОС_543 / 13.07.2020: Писмо от Димитър Кабаков - директор на театър "Любомир
Кабакчиев" с отговор на входирана жалба в ОбС с вх. № ОС-530/06.07.2020 г., относно
използване на Алиоловата къща за масови и др. мероприятия.
Становище на комисията:ПК приема за сведение.

5 - ОС_542 / 10.07.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на
територията на Община Казанлък за 2019 г.Становище на комисията:

ПК подкрепя проекта за решение.
Теодора Иванова обяви конфликт на интерси и не участва в гласуването.
Чавдар Ангелов подкрепя проекта за решение, без частта касаеща Отчета на читалище
"Прогрес".
ПК препоръчва на Комисията създадена по чл. 23 от ЗНЧ, критерия за собствените
приходи да придобие по-голяма тежест.
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