
Протокол от 20.02.2007г. 

 

Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия на 22.02.2007г.   

  

Днес, 20.02.2007 г. от 19 ч. в ресторант „Ескейп”се състоя заседание на Сдружение с 

нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 82 члена списъчен състав 

присъстваха 48 члена на сдружението. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия на 22.02.2007 г. – докладва г-н 

Николай Шопов 

2. Обсъждане на стратегия за местните избори – докладва г-н Иван Панчов  

3. Приемане на нови членове – докладва г-н Драгомир Драгов 

4. Разни 

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Драгомир Драгов откри заседанието и предостави 

думата на г-н Николай Шопов да докладва по точка първа от дневния ред. 

 

Г-н Николай Шопов акцентира накратко материалите за Общинска сесия на 22.02.2007 г. като 

наблегна на бюджет 2007 на Община Стара Загора и основно разясни на присъстващите 

следните две предложения.  

 

Едното предложение е Общината да анулира търга за Автогарата. Отношение взеха господата 

Минчо Минчев и Недялко Младенов. Направи се предложение да се подкрепи посочения 

трети кандидат за спечелил търга, за да не се налага дълга и тромава процедура по анулиране 

на търга и евентуалната намеса на съдебен спор. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 48 

За 44 



Против 4 

Въздържали се 0 

 

Другото предложение е да се предостави безвъзмездно общински имот на полицията за 

ползване. Г-н Валентин Вълков взе отношение по въпроса. Направи се предложение Общината 

да не дава безвъзмездно имота , а да го замени срещу имот на полицията /например 

апартаменти/. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 48 

За 46 

Против 2 

Въздържали се 0 

 

Г-н Станчо Пантов постави въпроса за избор на Управител на Стоматологичния център и дали е 

по целесъобразно да бъде приватизиран.  

 

Становище по въпроса взе г-н Николай Шопов като уточни, че тъй като центъра има и социален 

ефект за жителите на града, въпроса е много специфичен. Направи се предложение да се 

разговаря с д-р Петя Колева за статута на Стоматологичния център и след изясняване 

общинските съветници от Клуба да вземат отношение на Общинската сесия. 

 

Г-н Драгомир Драгов предложи на точки две и три от дневния ред да се разменят местата и да 

се обсъди приемането на нови членове. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 48 

За 48 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

 



Обсъждане на стратегия за местните избори   

        

Г-н Драгомир Драгов предостави думата на г-н Иван Панчов, който да представи позицията на 

Управителния съвет относно предстоящите местни избори. Г-н Иван Панчов каза, че са 

предприети стъпки за възстановяването на партия „Общински съвет за Стара Загора”. 

Предложи партията да води преговори и сключи коалиционно споразумение с партия ГЕРБ за 

предстоящите местни и парламентарни избори, тъй като програмите са еднакви и преследват 

едни и същи цели. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Иван Славов, Евгени Спиров, Иван Панчов, Петко 

Балабанов, Венелин Кръстев, Христо Динев, Николай Шопов, Руси Данев, Недялко Недялков и 

г-жа Йовка Николова. 

 

Г-н Драгомир Драгов предложи до се гласува, тъй като не се появиха съществени разногласия 

при обсъждането на стратегията за изборите. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 48 

За 48 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

 

Приемане на нови членове   

  

Г-н Драгомир Драгов предостави думата на г-н Иван Колев, който накратко представи 

дейността на фирмата си, разказа за себе си и изказа желание да членува в Клуба като заяви, че 

е запознат с Устава. Благоприятно се изказаха и неговите поръчители господата Недялко 

Недялков и Таньо Танев. Г-н Драгомир Драгов предложи да се гласува за приемането му в 

Клуба.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 48 



За 48 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Драгомир Драгов предостави думата на г-н Митко Петков, който накратко представи 

дейността на фирмата си, разказа за себе си и изказа желание да членува в Клуба като заяви, че 

е запознат с Устава. Благоприятно се изказаха и неговите поръчители господата Дечко 

Неделчев и Пламен Русев. Г-н Драгомир Драгов предложи да се гласува за приемането му в 

Клуба.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 48 

За 48 

Против 0 

Въздържали се 0 


