
Общо събрание на 27.04.04г.   

      

 1.СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 
задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена 
дискусия, нова транспортна схема на гр. Стара Загора. 

2.СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 
се открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 
работа с природен газ. 

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

- Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в 
кв.412 по плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров 
Семерджиев – приема се предложеното решение 

- Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 
“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното 
решение 

- Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия 
Юриевна Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда 
движимо и недвижимо имущество – приема се предложеното решение 

- Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на 
територията от Кмета на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния 
архитект. Предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Главния 
архитект на Директора на дирекция “ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и 
регулации”, на Главни експерти и Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара 
Загора – приема се предложеното решение 

- Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав 
Христов Видев – приема се предложеното решение 

- Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – 
приема се предложеното решение 

- Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична 
общинска собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение 

- Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център 
І “ ЕООД-Стара Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически 
увреждания, които не са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не 
настанени в домове / с един родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното 
решение поради следните мотиви: не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е 
уточнено кои са правоимащите на подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да 
се ангажира да доплати разликата в тия услуги между това което дава Здравната каса и онова, 
което остава над тази стойност за тези категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства 
за специален център и разходи за заплати , ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката 



от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не е посочено какъв е срока на този договор, как 
ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, няма списък и критерий на пациентите 
които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще контролира. Ние предлагаме това да 
се осъществи като от бюджета на Общината се гласува определена сума по таблицата 
съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това да се случи във всички 
кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се спази пазарния 
принцип. 

- Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора 
– по първата част която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой 
купи карта и наеме всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в 
тая част тези цени да си останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа 
отстъпката да е 20% , а да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в 
библиотеката да отпаднат нацяло. Като цяло нашите предложения са две: местните такси и 
услуги да останат същите от 2003 г. или да се приемат новите с предложените от нас поправки 

- Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 
“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 
общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – 
звено “Самоохрана” – приема се предложеното решение  

- Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора 
– подкрепя кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

- Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме 
предложеното решение защото не е издържано 

- Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със 
забележка , ако закона позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези 
насаждения са необходими повече години и ще има възможност да се кандидатства по 
САПАРД. 

- Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от 
Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - 
приема се предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се 
предложи по добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг 

- Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската 
администрация, приет от Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка 
по предложеното решение, защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка. 

- Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, 
обслужвана от Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се 
предложеното решение 

- Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция 
за приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да 
отстояваме нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно 


