
Протокол от 29.04.2009г.   

 

Днес, 29.04.2009 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 97 члена списъчен 

състав присъстваха 29 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1.Презентация на ЛИРЕКС - докладва г-жа Дарина Чукова  

2.Обсъждане на акцентите по материалите за Общинска сесия на 30.04.2009 - докладва г-н 

Недялко Недялков  

3.Обсъждане на предложения за Общинска администрация - докладва г-н Иван Панчов  

· Да се изготви програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни 

табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти - 

общинска собственост на територията на Община Стара Загора  

· Да се обезопаси кръстовището на Хрищенско шоссе с предупредителни знаци  

· Да се изготви програма за реконструкция и обезопасяване на детските площадки 

според европейските изисквания  

4.Обсъждане на мероприятия за активиране на населението в предстоящите избори - докладва 

г-н Иван Панчов  

5.Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов откри заседанието с думите: Добър 

вечер уважаеми колеги. Добре дошли на нашето редовно месечно заседание. Пред вас е 

дневния ред и по първа точка по препоръка на г-н Младен Стоянов сме поканили ЛИРЕКС да 

направи презентация в рамките на десетина минути след което ще пристъпим към обсъждане 

на точките предложени от УС. Давам думата на г-жа Дарина Чукова.  

По втора точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

предостави думата на г-н Недялко Недялков за да запознае присъстващите с акцентите по 

материалите за Общинската сесия на 29.04.09. г-н иван Панчов информира присъстващите, че 

две от предложенията, които са обсъждани вече са факт и утре общинските съветници ще ги 

разгледат. Това са:  

·Спортните клубове да се запознаят с условията и по усмотрение да кандидатстват за 

отдаване на концесия за спортна база по техен избор. Общинските съветници от Клуба да 

окажат пълно съдействие. В точка 6 от дневния ред на сесията ще се обсъжда решение за 



предоставяне на безвъзмездно право на ползване на СНЦ «Тенис клуб Августа Траяна» - Стара 

Загора върху имот публична общинска собственост.  

·Нормативите за строителни разрешения и наема за тротоарите да се преразгледат с 

цел балансирано намаление - в точка 4 се предлагат нови по ниски цени за използване на 

тротоари, улични платна и терени с друго предназначение - общинска собственост за 

строителна дейност  

Г-н Недялко Недялков запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинската 

сесия.  

Отношение по въпроса взеха господата Велизар Балабанов, Иван Панчов, Петко Балабанов, 

Румен Георгиев и Мирослав Петков.  

По трета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов УС 

предложи на вниманието на присъстващите да се обсъдят три предложения за внасяне в 

Общинска администрация.  

· Да се изготви програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни 

табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти - 

общинска собственост на територията на Община Стара Загора - с отговорник г-н Веселин 

Тодоров  

· Да се обезопаси кръстовището на Хрищенско шоссе с предупредителни знаци - с 

отговорник г-н Мирослав Петков  

· Да се изготви програма за реконструкция и обезопасяване на детските площадки 

според европейските изисквания - с отговорник г-н Пламен Русев  

 

Отношение по въпроса взеха господата Велизар Балабанов, Иван Панчов, Петко Балабанов, 

Румен Георгиев, Младен Стоянов, Ясен Начев, Венелин Каравичев, Митко Митев, Недялко 

Недялков и Мирослав Петков.  

Направени бяха предложения да се въведе стриктен контрол върху детските площадки и 

люлки, да се сложат номера на улиците „Промишлена” и „Индустриална”  

Председателя на Управителния съвет подложи предложението за номериране на улиците на 

гласуване.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29  

Против 0  

Въздържали се 0  

 



Председателя на Управителния съвет подложи на гласуване предложението за изготвяне на 

програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни табели на улици, 

жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти - общинска собственост 

на територията на Община Стара Загора  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29 Против 0  

Въздържали се 0  

 

Председателя на Управителния съвет подложи на гласуване предложението за обезопасяване 

на кръстовището на Хрищенско шоссе с предупредителни знаци от Републиканска пътна 

мрежа.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Велизар Балабанов в качеството си на зам. кмет пое ангажимент да изпрати писмо от името 

на Община Стара Загора до Републиканска пътна мрежа в Стара Загора за решаване на 

проблема.  

Председателя на Управителния съвет подложи на гласуване предложението за изготвяне на 

програма за реконструкция и обезопасяване на детските площадки според европейските 

изисквания.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

 



По четвърта точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

предложи за обсъждане решението на Управителния съвет за активно включване на Клуба за 

активиране на населението в предстоящите парламентарни избори.  

Отношение по въпроса взеха господата Младен Стоянов, Велизар Балабанов, Недялко 

Недялков, Иван Панчов, Мирослав Петков, Ясен Начев, Петко Балабанов, Веселин Тодоров и г-

жа Марияна Димова. Направиха се следните предложения:  

· Да се изготвят листовки с подходящ текст и да се разпространят между населението и 

работниците и служителите на фирмите от Клуба  

· Да се одобри текста на листовката  

· Да се определи броя на листовките  

· Да се публикува призив във вестниците Старозагорски новини, Национална бизнес 

поща, 24 часа, Труд и в най слушаното радио-радио едно  

· Да се изготвят и разлепят афиши с призив за гласуване  

· Да се публикува призива в торентсайтовете, спортните сайтове и др.  

· Да се публикува призива в сайта на Клуба  

· Да се разпрати призива по имейла на познати от членовете на Клуба  

· Всяка фирма от Клуба да сложи призива във своя сайт  

· Да се обсъдят от УС кои организации да се поканят за подкрепа  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предложи Управителния съвет да обсъди 

всички предложения и да изготви мероприятия за активиране на населението да гласува на 

предстоящите парламентарни избори.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предложи за съставяне на текста да се 

избере комисия в състав: Веселин Тодоров - отговорник, Недялко Младенов като адвокат, за да 

е всичко по закона и Йовка Николова като журналист да предложи текст на достъпен и 

разбираем език, който да привлича вниманието.  



Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предложи за финансиране на 

мероприятията да се гласува сумата от десет хиляди лева.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 29  

Против 0  

Въздържали се 0   


