
Общо събрание на 22.07.2004г. 

  

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО: 

 

1.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят 
становището на Клуба по материалите за Общинска сесия на 29.07.2004 г. както следва: 

4. Предложение относно оптимизиране на общинската училищна мрежа в гр. Стара Загора - 
ние предлагаме друг подход – да направим една удачна добра база, защото Общината 
предоставя базата, а държавата дава парите и да се получи наистина качествено образование. 
Ние ще станем инициатори на кръгла маса на която ще се срещнат първо политическите 
партии, защото трябва да се вземе политическо решение, след това ще поканим на разширен 
форум специалисти, граждани, заинтересовани страни и др. за да стигнем до решението на 
проблема.  

5. Предложение относно даване на съгласие за изграждане на индустриален парк за 
насърчаване на екологично чисти производства - нашето виждане е, че като идея е много 
хубаво, но да се дефинира конкретно кого искаме да пуснем. В рамките на сесията ще решим 
как да гласуваме, защото става въпрос за определяне на един терен, но ако ще са 
производства, то не е удачно да са точно там. Г-н Шоселов има идеята там по добре да бъде 
търговска зона. Така, че в сесия ще питаме Кмета какво има пред вид екологично чисти 
производства. 

6. Предложение относно промени в поименния списък на обектите за инвестиране през 2004г., 
финансирани със собствени бюджетни средства - приема предложеното решение с 
предложение ВИК да изгражда водопроводната мрежа 

8. Предложение относно увеличаване на капитала на смесено дружество с общинско участие 
“Газоснабдяване - Стара Загора” ООД - тук е удачно Общината да си запази участието тъй като 
дружеството си е изградило газопроводната мрежа и в момента в който ще се включат 
битовите консуматори те ще започнат да плащат, а печалбата е голяма. 

13. Предложение относно ликвидиране на съсобственост в УПИ V2547, кв.28 по плана на гр. 
Стара Загора - това е една къща на ул. “Поп Минчо Кънчев” и “Генерал Гурко”, която е стара 
постройка, но Общината има участие и оценката е за 200 000 лева. Оценката е твърде ниска, 
затова ние предлагаме една цена от 200 евро на кв. м. 

17. Предложение относно преобразуване на парцел – частна собственост /бивш ресторант 
“Аязмото”/ в публична общинска собственост чрез отчуждаване и обезщетяване с цел 
съхраняване целостта и уникалността на парка – не сме съгласни, това предложение на д-р 
Диана Бушкалова ние определяме като опит за национализация. Няма никаква обосновка, не е 
намерила парите и предлага Кмета да води преговори и по някакъв начин да го вземе. 

18. Предложение относно ползване на преференции от инвалиди с определена І и ІІ група 
инвалидност по отношение на зрението – подкрепяме предложението 

19. Предложение относно приемане на годишните отчети и баланси за 2003 г. на общинските 
търговски дружества “Верея Автотранспорт” ЕООД – в ликвидация и “Фарма Боруй” ЕООД – в 



несъстоятелност и даване съгласие на “Верея Автотранспорт” ЕООД – в ликвидация за 
заличаване от търговския регистър – по отношение на “Верея Автотранспорт” ЕООД всичко е 
приключило и даваме съгласие. Оказа се, че в капитала на “Фарма Боруй” ЕООД са включени 
Старозагорската минерална баня, баня “Пиперка” с административните помещения и шест 
офиса. Фактически за една стойност от 189 000 лева синдика предлага да възмезди главния 
кредитор, който е Търговска лига и на тая стойност ще приберат тия имущества. Затова ние 
предлагаме съвсем различно решение – Общината да си плати задължението от 189 000 лева 
към кредиторите и да приключим по този начин с въпроса. Общината ще си остане собственик, 
защото ни е ясно, че пазарната оценка е много по висока. 

24. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество - нашето предложение е да се направи 
една базова начална цена за продажба на недвижими имоти – например 200 э на м2. Това ще 
игнорира началната цена която буквално се измисля от някой чиновник без оценители – той 
отива на място и преценя колко ще бъде квадратния метър. Елиминирахме този начин на 
продажба на недвижими имоти и всичко ще става с оценка на лицензиран оценител и търг. 

25. Предложение относно промяна на Наредбата за базисни пазарни и наемни цени на 
недвижими имоти на Община Стара Загора - по отношение на наемите Общинския съвет си 
определя една начална цена от един лев и оттам нататък се смятат преференциите и 
начисляването на наема в зависимост от разположението на обекта. 

2.На заседанията с УС, общинските съветници и председателите на комисии от Клуба да 
се канят представители на политическите сили 


