
Протокол от 26.05.2009г.   

  

Днес, 26.05.2009 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 32 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинска сесия на 21.05.2009 - докладва г-н 

Недялко Недялков  

2. Информация за дейността на заместник кмета по транспорта, обществен ред и чистота - 

докладва г-н Белчо Белчев  

3. Обсъждане на предложения за Общинска администрация - докладва г-н Румен Георгиев  

· Да се публикува график на дейност «Чистота»  

· Да се ремонтира Летния театър за по ефективното му използване  

4. Разни  

 

Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев откри заседанието с думите: Добър вечер 

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

ред и по първа точка на дневния ред предоставям думата на г-н Недялко Недялков.  

Председателя на Общинския съвет г-н Недялко Недялков запозна присъстващите с акцентите 

на Общинската сесия, провела се на 21.05.2009 г.  

Отношение по въпроса взеха господата Мирослав Петков, Христофор Бунарджиев, Драгомир 

Драгов, Иван Колев и Ясен Начев.  

По втора точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предостави 

думата на заместник кмета на Община Стара Загора г-н Белчо Белчев.  

Заместник кмета на Община Стара Загора г-н Белчо Белчев запозна присъстващите с дейността 

на Общината по отношение на транспорта, обществения ред и чистотата.  

Отношение по въпроса взеха господата Христо Динев, Румен Георгиев, Христофор Бунарджиев, 

Нейчо Нейчев, Пенчо Динев, Иван Колев, Христо Недялков, Евгени Спиров и Ясен Начев.  

Направено бе предложение да се сложи кантар на сметището на Общината за упражняване на 

контрол поради съмнение, че колите не ходят пълни.  

Предложението бе подложено на гласуване.  



Гласували:  

За 32  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Направи се предложение да се контролира смяната на крушките в Общината.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 32  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

По трета точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предложи да 

се обсъди предложение за ремонт на летния театър за по ефективното му използване. Направи 

де предложение това да стане на следващото месечно заседание на Клуба.  

По четвърта точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев информира 

присъстващите за инициативата на г-н Златозар Стойков да спонсорира конкурс „мис Стара 

Загора” на 12.06.2009 в ресторант Верея. Цена на куверта е 30 лв. ВИП куверта е 200 лв. и е за 

маса с 4 души. Фирмата организатор е „Голдън моделс” и е на високо ниво. Няма нищо общо с 

конкурса на Митьо пищова. Кани всеки желаещ да се запише в офиса на Клуба за участие или 

да се обади на него.  

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев закри 

заседанието.   


