
5. Комисия по култура, туризъм и
вероизповедания.

ПРОТОКОЛ № 34
Днес, 17.05.2022, от 16:30 часа в град Казанлък, в Залата за заседания - Зала "Инфра" се проведе
заседание на Постоянна комисия по "5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.".

Председател: Мария Цонева Цонева

Присъствал

Адриана Николова Тенева
Аксения Бориславова Тилева
Владимир Йорданов Чучумишев
Деко Михайлов Григоров
Красимира Белчева Харизанова
Николай Митков Факиров
Теодора Ганчева Иванова

Отсъствал

Чавдар Костадинов Ангелов

Присъствали още
инж. Симеон Стоилков

Дневен ред

1 - ОС_1649 / 20.04.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно промяна на т.2 от Решение №339/28.01.2021 г. на Общински съвет-Казанлък,
касаещо изграждане на паметник в с. Ясеново на загиналите в Балканската, Междусъюзническа,
Първа и Втора световна война.                             
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

2 - ОС_1644 / 19.04.2022: Доклад от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по
култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно удостояване със званието
"Почетен гражданин на град Казанлък" на Цветан Цочев.                             
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

3 - ОС_1645 / 19.04.2022: Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет -
Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в "Почетната книга на град
Казанлък" на Надя Тончева.                             
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

4 - ОС_1652 / 21.04.2022: Доклад от инж. Симеон Стоилков - Ликвидатор на "Казанлъшка Искра"
ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност
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управителя на дружеството.                             
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

5 - ОС_1666 / 29.04.2022: Писмо от Роман Желев - председател на КС на Фондация "Чудомир" с
приложен Годишен доклад за дейността на УС на фондацията за 2021 г.
Становище на комисията: ПК приема за сведение.

6 - ОС_1681 / 13.05.2022: Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение
относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап
I.                             
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.

7 - ОС_1689 / 16.05.2022: Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за
решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г.,
в частта на Приложения №№ 3, 4, 13, 14 и 15.                             
Становище на комисията: ПК подкрепя проекта за решение.
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