
Протокол от заседание на ОС на 26.04.2012г. 

  

П Р О Т О К О Л от  заседание на Общото събрание на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора” 

от 26.04.2012 г.  

 

Днес, 26.04.2012 г., от 19:00 часа, в ресторант „Библиотеката „ се проведе месечното заседание 

на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. 

Специален гост е г-н Живко Тодоров- Кмет на гр. Стара Загора  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Среща с г-н Живко Тодоров- Кмет на Стара Загора.  

Представя : г-н Стефан Шоселов  

2. Въпроси към Кмета на гр. Стара Загора- г-н Живко Тодоров.  

Представя : Членове на Клуба  

3. Разни Представя : Членове на Клуба  

От 33 човека списъчен състав присъстваха 19 члена.  

Председателят на Управителния съвет- госпожа Мария Жекова откри редовното месечно 

заседание на Клуба и запозна присъстващите с дневния ред.  

Преди представянето на г-н Живко Тодоров се обсъди начина на събиране на членския внос- 

ежемесечно, секретарят и член на УС посещават членовете на Клуба, в удобни за тях време и 

място, като освен събирането на сумата за месеца се обсъждат и възникнали проблеми или 

въпроси, които могат да бъдат включени в дневния ред на предстоящото събрание.  

По точка първа от дневния ред госпожа Мария Жекова даде думата на господин Стефан 

Шоселов за представянето на г-н Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора. При 

предоставяне на думата на г-н Живко Тодоров, на вниманието на членовете на Клуба бе 

поставен акцент върху: - Оптимизация на разходите на Община Стара Загора; - Подпомагане 

развитието на бизнеса в града; - Няма увеличение на данъците за 2012г - Намалена е такса смет 

за бизнеса за 2012г - Усилията на Общината са насочени към повече приходи (наеми, 

тротоарно право, глоби, строителни разрешения и др.); - Работи се за намаление на 

администрацията - ще се внедрява нов софтуер в Общината - Съсредоточаване на работата по 

европейски проекти , нови възможности - фонд „Козлодуй“(за саниране на училище и детски 

градини), относно уличното осветление - разходите за ток да се намалят от 1 200 000 лв на 500 

000 лв чрез нови технологии, проект за онкодиспансера на стойност 6,8млн.лв за ново 

оборудване и вътрешни СМР.; в момента се избира консултант, проект за Античния форум на 



Стара Загора (изготвен е договор, в момента тече тръжна процедура); проект за депото в Стара 

Загора (с добър развой), транспортният проект (закупуването на тролейбуси, телематика, 

изграждане на велоалеи, маршрут с велоалея към Индустриална зона и др.), проект за 

канализацията на Стара Загора на стойност 40 млн.лв (кв. „Кольо Ганчев“, АПК, с. Богомилово, 

като в момента се вадят строителни разрешения); проект за нова детска градина към МТСП ( на 

стойност 1,6млн.лв.); туристическият продукт- съвместно с Община Нова Загора и Община 

Раднево; проект за центрове за деца от семеен тип (ок. 5 млн.лв.); - От същинско значение са 

проблемите с екологията, с новите изисквания по отношение качеството на въздуха; - Ще се 

изгради велоалея на надлеза между бул.”Славянски” и Индустриална зона - Подготвя се 

процедура за нов договор за сметоизвозване - изчисляват се тротоарите и улиците за ръчно и 

машинно метене и миене, търсят се начини за теглене на отпадъците - Ще се се изгради 

система за рециклиране на отпадъците, като се търси намаление на средствата от Общината; - 

По отношение на инфраструктурата се работи в много и различни посоки; Целта е да се 

направи уличната мрежа достъпна за гражданите.  

По точка втора от дневния ред думата бе дадена на членовете на Клуба, като им се предостави 

възможност да зазададат въпросите си към господин Живко Тодоров.  

1. Относно движението на автомобили в гр. Стара Загора:  

1.1. Предвижда ли се нова дискусия, относно разширение на надлеза на ЖП линията 

към квартал ИНДУСТРИАЛЕН? Движението е много натоварено в пиковите часове, а при 

катастрофа става невъзможно преминаването на автомобили на работещите в ИНДУСТРИАЛНА 

ЗОНА. Отговор: Засега не се предвижда друго разширение, освен велоалеята.  

1.2. Работи ли се по проблема с паркирането на автомобилите в града- многоетажни 

паркинги, открити паркинги в задните дворове на училищата (от 19:00ч. до 07:00ч.), 

премахване на бракуваните автомобили, ако все още има такива? Отговор: Да, обмисля се  

1.3. Относно спирането в Синята зона на гр.Стара Загора - Какви са възможностите за 

намаляване минимално определеното времетраене на престоя - 30 минути, респ.таксата - 0.50 

лв? Касае се за случаите, в които спираме буквално за 2-3 до 5 минути за вестник, до магазин, 

офис на Застраховател, посещение на Личен лекар при пациент и пр. Включително случаите, в 

които автомобилът е оставен на аварийни светлини. Не са малко случаите на „закопчаване” и 

репатриране на автомобили при точно такива ситуации.  

2. Каква е програмата на Община Стара Загора за въвеждане на ВЕИ, по- конкретно биомаса в 

отоплителните котелни централи, общинска собственост?  

3. Би ли подкрепил идея за създаване на консорциум от фирми от КР за саниране на сгради - 

общинска собственост? Може ли да се търси ПЧП, в тази насока? Би ли лобирал за 

старозагорския бизнес? Отговор: Трудно е, тези въпроси се движат от МРР, но може да се даде 

предложение към МРР  

4. Възможно ли е Общината да изкупи улиците, които в момента са собственост на фирми, 

бивш завод „Сърп и чук”, Бивш завод АТЗ, бивш завод ЗСК и евентуално последващо 

благоустрояване, например по Европейски програми? Този въпрос има отношение към 

работната среда на около 300- 400 работници и служители, в състава 8- 10 производствени 

фирми. Отговор: Само , ако улиците се дарят на Общината, без закупуване.  



5. Работи ли се по въпроса за отчитане на реалните количества битови отпадъци, генерирани от 

фирмите и обвързване на плащането на такса за битови отпадъци, на база реални разходи за 

почистване, сметоизвозване и т.н.Отговор: Да , работи се Какво се предвижда от Общината- 

общинска фирма ли ще организира сметозивозването или ще се обяви нова концесия? 

Отговор: В процес на обсъждане  

6. Предстои ли намаление на Такса смет за бизнеса в Стара Загора?  

7. В какво се изразява работата, как по- точно работи с граждани ЕКОПОЛИЦИЯ към Община 

Стара Загора? Отговор: Правилата са на сайта на Общината  

8. Ремонтите и кърпенето на улиците в града след края на зимния сезон - Има ли приоритетни 

улици според степента на увреждане на пътната настилка, защото се забелязва, че се 

ремонтираха улици, които не бяха в окаяно състояние - напр.бул.Руски -между бул.Столетов и 

Авг.Траяна, а има улици в града, които са отчайващо разбити и където шофирането е почти 

невъзможно. Как се определят приоритетите за този вид ремонти?  

9. Планирани ли са ремонти на пътищата от Стара Загора до най-близките до града села от 

общината, където живеят и ежедневно пътуват много хора, работещи в града?  

10. Проект по инфраструктурата на кв. „Железник“- защо велоалеята се изгражда с улични 

стълбове в средата? Отговор: Така е по проект. Процедурата по тръжните условия е нарушена. 

Би трябвало да се изяснят критериите и нормите.  

11. Има ли Общината отношение към благоустрояването на Индустриална зона? Може ли нещо 

да се направи за стария „Сърп и чук“? Отговор: Ако улиците са общински  

12. Какво ще се случи със страничните диспансери, при обединение на МБАЛ и УМБАЛ? Могат 

ли да се съкратят разходите при обединението им? Има ли смисъл диспансерът да съществува? 

Отговор: В процес на проучване и уточняване  

13. Въпроси, свързани с проблемите в града относно летището, зеленчуковата борса, надлеза 

на бул.„Патриарх Евтимий“... По темата се изказаха г-н Живко Тодоров, г-н Стефан Шоселов, г-

жа Марияна Димова, г-н Никола Нешев, г-н Неделчо Атанасов, г-жа Мария Жекова, г-н Мартин 

Бойчев, г-н Тенчо Руканов.  

По точка трета от дневния ред взе думата г-н Стефан Шоселов, като предложи тази точка да 

отпадне. От името на Управителния съвет и членовете на Клуба, той отправи благодарност към 

г-н Живко Тодоров за срещата. Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на 

Управителния съвет госпожа Жекова закри заседанието.  

Протоколчик: /Светла Арнаудова/  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / Мария Жекова /  

26.04.2012 год. Стара Загора 


