
Общо събрание от 26.10.2004г. 

      

 РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО: 

 

1.Петимата общински съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да 
изразят мнението на Клуба по материалите за Общинска сесия както следва: 

 

2. Предложение относно доставяне на спирален скенер на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” 
Стара Загора – на пръв поглед звучи много добре, но първо е непълно защото не е ясно точно 
колко струва и колко време ще се плаща, не е ясен източника на финансиране. Ние няма да го 
подкрепим и поради факта, че е втора употреба, че е скъп и стар. В крайна сметка това са 
общински пари, които отиват в държавна болница, защото Общината има 23 %.  

 

8. Предложение относно приемане на Правилник за удостояване със званието “Почетен 
гражданин на Стара Загора” – ние сме изцяло против предложения правилник. Ще предложим 
изменения в така предложеното решение 

 

26. Предложение относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- Глава II местни такси, 
Раздел I – Такса за битови отпадъци –не сме съгласни и тази точка е предмет на дискусия 

 

30. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на Дирекция “Социално 
подпомагане” – Стара Загора, на помещения - общинска собственост, за административни 
нужди – не сме съгласни. Общината през последните 15 години е предоставила безвъзмездно 
на различни държавни бюджетни организации своя собственост. Не я продава и не взема 
наем. Такива са Териториално данъчно управление, Бюрото по труда и други, но крайно време 
е това да спре. Не защото тези служби не трябва да имат имоти, а защото държавата има други 
имоти и би могла да влезе в договорни отношения с Общината и направи замяна. Казват, че на 
тях покривите им текат, те се нуждаят спешно от ремонт, негодни са да си вършат функцията, а 
не им отпускат централен бюджет за ремонт за по дълъг период от време. В същото време 
Общината се лишава от приходи от своите имоти, а държавата се разпорежда безразборно със 
своите имоти. Например случая с ОСО /сградата на военните/, един огромен имот струващ 
милион и половина, а бе продаден за сто хиляди лева. Ако държавата беше направила замяна 
и прехвърли този имот на Общината можеше да настани всичките тези служби. Така, че ние 
трябва да защитаваме интересите на Общината и тя трябва да си взема пазарния наем или да 
ги продаде на държавата по пазарни цени. Ето например казармите до Аязмото и Трите чучура 
ще се освободят, да им се направи една пазарна оценка и се прехвърлят на Общината , а тези 
служби ще станат собственици на сградите си. Защото иначе е много негативно да кажат , че 
Клуба е против социалните служби да получат помещения за ползване. Те трябва да ги имат в 
собственост. 



 

31. Предложение относно удостояването със звание “Почетен гражданин на Стара Загора” на 
археолога Минчо Димитров Минчев – посмъртно – ние сме против, макар, че човекът може да 
е заслужил, но ние не трябва да правим компромис докато не се приеме новия Правилник. 

 

2.Приема за редовен член на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Петко 
Георгиев Балабанов 


