
5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

ПРОТОКОЛ

№11

Днес, 14.09.2020 от 16:00 часа , в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе заседание на ПК.

Присъствал

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

Отсъствал

Владимир Йорданов Чучумишев

Присъствали още
Ахмед Мехмед - зам.-кмет "Хуманитарни политики" на община Казанлък,
Зорница Антонова - началник-отдел "Социални дейности",
Иванка Иванова - Секретар на община Казанлък,
Габриела Попова - старши експерт "Образование".

Становища

1 - ОС_588 / 07.08.2020: Писмо от Галина Стоянова - Кмет на общината относно информация
за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към
30.06.2020 г.Становище на комисията:ПК приема за сведение.

2 - ОС_614 / 02.09.2020: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 за
общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на
правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества. С
писмо с вх. № ОС-644/17.09.2020 г., докладът е оттеглен от вносителя!
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение с 5 гласа "за" и 3 гласа
"въздържал се".

3 - ОС_619 / 08.09.2020:
Отворено писмо питане от Христо Нанев Генев от гр. Казанлък относно проведен втори етап
на конкурс за Директор на Художествена галерия - Казанлък, с молба да му бъдат
предоставени копия от всички документи, свързани с конкурса. Приложени са писма и
заявление. /До кмета на общината и до ПК по култура/
Становище на комисията:ПК приема за сведение.
ПК изисква от ОА, по предложение на Чавдар Ангелов (гласувано с 5 гласа "за" и 3
"против"), да представи информация дали са извършени съответни съгласувателни
процедури на условията на конкурса за длъжността "директор" на Художествена

Firefox http://192.168.1.137/eos/ConferenceArchive.php

1 of 2 10/21/2020, 10:59 AM



галерия - Казанлък с Министерството на културата.

4 - ОС_621 / 09.09.2020:
Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за
отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. С писмо вх.
№ ОС-654/23.09.2020 г., вносителят отразява постъпили предложения от постоянните
комисии към ОбС. /Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/
(Решение № 234/24.09.2020 г.)
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

5 - ОС_623 / 10.09.2020:
Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно
приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите
пространства.
(Решение № 235/24.09.2020 г.)
Становище на комисията:ПК подкрепя проекта за решение.
ПК препоръчва на ОА, да бъдат изготвени критерии за оценка на подадените
предложения по Програмата.
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