
Заседание от 28.03.2011г. 

      

 1. Да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на общинска спортна база - зала 
УСШ към ОДЦ за срок от 10/десет/ години на СК ”Бадминтон”- Стара Загора  

2. Да се удължи срока за подаване на декларации за такса смет до 31.05.2011 г.  

3. След като се запознахме с договорите и актове към тях за поддръжка и ремонт на уличното 
осветление в Община Стара Загора, констатирахме, че поради следните причини тези договори 
ощетяват бюджета на Общината с големи суми всяка година както следва: · Липса на 
конкуренция. Първият от тези договори, от 2007-а година за 9 600 000лв, е сключен без да е 
осигурено реално състезание между участници, като от подадените 2 оферти едната е 
анулирана. Вторият договор, от 2008-а година за 4 800 000лв, е сключен на база докладна от 1 
лист, без наличен анализ за необходимостта му, без никаква конкуренция - процедурата по 
ЗОП е проведена с покана само до един участник. По този начин и фирмите от нашия град са 
лишени от участие в една такава голяма обществена поръчка. · Несигурна система на отчитане. 
Проверката и приемането на извършените СМР и услугата поддръжка се извършват само от 
един човек от общинска администрация. При такива обеми е редно да се свикват комисии за 
приемане на извършената работа. Най-малкото само едно лице не може физически да приема 
СМР за 240 000 лева средно за всеки месец. Вероятно и по липса на време за проверка, някои 
от цените, по които се актува са силно завишени. При сегашната система на отчитане не е ясно 
дали за новомонтираните тела, които би следвало да са в двугодишен период на безплатна 
гаранция, не се начислява на Община Стара Загора и поддръжка, което би било неоснователно. 
Поради това в писмо до Кмета на Община Стара Загора да настояваме: - Да прекрати тези два 
договора едностранно на основание чл. 13 от тях. - Да внесе в ОС редукция на бюджет'2011 за 
осветление и поддръжка с 80%. - Да обяви нова прозрачна процедура по ЗОП. - Да назначи 
комисия от общинска администрация и общински съветници, която да инспектира и 
паспортизира уличното осветление- колко тела са подменени през последните 6 години, колко 
са новите СМР, колко е платено. Ако покани представители от Клуба като неправителствена 
организация, която следи за обществения интерес на територията на Община Стара Загора, ще 
получи нашето съдействие. 


