
5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

ПРОТОКОЛ

№20

Днес, 16.04.2021 от 13:30 часа , в Неприсъствено заседание се проведе заседание на ПК.

Присъствал

Аксения Бориславова Тилева
Владимир Йорданов Чучумишев
Деко Михайлов Григоров
Красимира Белчева Харизанова
Мария Цонева Цонева - Председател
Николай Митков Факиров
Теодора Ганчева Иванова
Чавдар Костадинов Ангелов - Зам. председател

Отсъствал

Адриана Николова Тенева

Становища

1 - ОС_984 / 29.03.2021: Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за
решение относно финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г.Становище на
комисията:ПК подкрепя проекта за решение.

 
2 - ОС_1000 / 08.04.2021: Писмо от Роман Желев - председател на КС на Фондация "Чудомир" с
приложен годишен доклад за дейността на УС на фондацията за 2020 г.Становище на
комисията:

 ПК приема за сведение.

Владимир Чучумишев задава следния въпрос: "По раздел II "Разходи за нестопанска
цел", т.2.3 "Дарения" - 2 933,65 лв - за какви точно дарения става дума?   

3 - ОС_1011 / 12.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2020 година и
приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2011 година.Становище на
комисията:ПК подкрепя проекта за решение. 

 
4 - ОС_1012 / 13.04.2021:
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
2020 г. 
С писмо вх. №ОС-1032/19.04.2021 г., вносителят допълва приложения, по становище на
постоянните комисии.
/Виж в "Преписка" и в "Допълнителни материали"/ 
Становище на комисията:



ПК подкрепя проекта за решение.

Теодора Иванова обявява конфликт на интереси и не участва в гласуването.

Мария Цонева изразява следното становище: „В доклада липсва Отчет за дейността на
НЧ "Възродена Искра". До сесията на Общ. съвет  да го внесат.
Финансовият отчет на НЧ "Отец Паисий - 1905", с. Горно Черковище е с допуснати
грешки. До сесията на Общ. съвет да бъдат отстранени.
Липсва Финансов отчет на НЧ "Жар". Да бъде внесен до сесията.                                             
                                        

Красимира Харизанова изразява следното мнение: „Отбелязвам , че НЧ "Възродена
Искра" представя само финансов отчет без отчет за дейността. Предлагам също на
председателя на ПК да се свърже с Горно Черковище, за да се отстрани преди сесията
фактическа грешка с цифрите за разходи във фин. отчет- посочен е ФРЗ 9843,72,
осигуровки 19184,93, а общо 17447,70 лв.. Предполагам, че има грешка в цифрата за
осигуровки. Принципно могат да се приемат отчетите на читалищата.“                                
                                   

Владимир Чучумишев дава следното мнение: „При НЧ "Възродена Искра - 2000" липсва
отчет за дейността.
- при НЧ "Жар 2002" липсва финансов отчет.
- поздравления за НЧ "Антон Страшимиров - 1909" с. Черганово за снимковият
материал!“

 

 

5 - ОС_1014 / 13.04.2021: 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, 13, 15, 22 и 23.Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение с 1 глас "въздържал се".

6 - ОС_1016 / 14.04.2021: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно именуване на улица между кв. 132а и масив 61 по плана на с. Енина, общ.
Казанлък, с името "Генерал Драгомиров".Становище на комисията:
ПК подкрепя проекта за решение. 


