
Протокол от 29.11.2005г. 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 01.12.2005 г. – докладва г-н Николай Шопов   

       

Днес, 29.11.2005 г. в клуб-ресторант „Ескейп” от 19 часа се проведе общо събрание на 

членовете от Сдружение с нестопанска цел “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 74 члена 

списъчен състав присъстваха 25 члена. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 01.12.2005 г. – докладва г-н Николай Шопов 

 

Информация за проведената среща с народните представители – докладва г-н Иван Панчов  

 

Избор на парламентарни експерти – докладва г-н Петко Балабанов 

 

Идеи за организиране на Клуба относно предстоящите президентски и общински избори – 

докладва г-н Илиян Илиев 

 

Разни 

 

Председателя на събранието г-н Петко Балабанов откри събранието с думите: г-н Иван Панчов 

замина спешно за Раднево поради семейни проблеми и възложи на мен да водя събранието. 

Добре дошли на всички, дневния ред е пред вас, предварително е пратен на всеки и 

публикуван във вестник „Старозагорски новини”. Надявам се всички да са запознати с него. 

Точка 4 от дневния ред на събранието отпада поради факта, че г-н Илиян Илиев е закъсал с 

колата си до Кюстендил и не може да присъства. По първа точка от дневния ред давам думата 

на г-н Шопов, за да акцентира по материалите за Общинската сесия на 01.12.2005. 

 

Г-н Николай Шопов – уважаеми колеги, ще акцентирам по пет точки от дневния ред на 

предстоящата Общинска сесия, а именно: 

 



І. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Стара Загора. /второ четене/ - тук новото е, че на тенис 

кортовете ще може да се играе на осветление и са определени цени затова. Също така има и 

промяна в цените за зелената зона. 

 

ІІ. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2005 година. – 

прави впечатление ниския процент на усвояване на капиталните разходи. 

 

 ІІІ. Приемане на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора. /първо четене/ - 

тук ще има съществена промяна тъй като знаете, че нашия пазар е сред най скъпите в страната. 

Ще се предостави възможност на производителите да ползват 50 % от масите и по този начин 

ще спре възможността на прекупвачите да диктуват цените. Масите ще се разпределят отново, 

тъй като се оказва, че крайните маси печелят повече от вътрешните. 

 

Г-н Венелин Кръстев – имам сведения, че градските полицаи санкционират тези продавачи 

които свалят цените. 

 

Г-н Николай Шопов – това ще го имаме пред вид и ще го поставим на разискване, но по добре 

ако имаме и някои факти по въпроса отколкото само слухове. 

 

ІV. Приемане на план за преобразуване на общинското търговско дружество “Автобусни 

превози” ЕООД чрез отделяне от „Автобусни превози” ЕООД на новоучредено еднолично 

дружество с ограничена отговорност с наименование “Тролейбусни превози” ЕООД – тук ние 

имахме виждане за приватизация или за обновяване на парка и стабилизиране на 

дружеството. Знаете и за нашето предложение за преобразуване на градския транспорт за 

работа с метан. Тук обсъждането ще бъде много разгорещено тъй като има противоречиви 

мнения по въпроса. От самото назначаване на Управителя му се упражнява натиск и му се 

месят, реално не го остават да управлява или приложи своя концепция за оздравяване на 

дружеството.  

 

V. Промяна режима на движение по основните пътни артерии в град Стара Загора – много от 

улиците стават еднопосочни с цел да се разтовари движението в центъра. Това е един много 

сложен процес който бе обмислян дълго и прилагането му на практика ще докаже до колко е 

ефективен. 

 

 

 



Избор на парламентарни експерти – докладва г-н Петко Балабанов   

   

 Г-н Петко Балабанов - г-н Евгений Жеков се ангажира всеки понеделник да предоставя 

материали от НС за разглеждане и вземане на отношение по тях. Това вече е факт - на 21 и 

28.11.2005 г. донесе материали и от нас зависи да направим предложения които той ще внесе в 

НС. Това е свързано със следващата точка от дневния ред и предлагам на вашето внимание 

предложение за група от наши членове, която да работи по материалите и ако има въпроси 

касаещи града или бизнеса да направи предложение за изменение, което ще бъде изпратено 

на г-н Славов за внасяне в НС. Всеки член на групата ще има пропуск до НС, знаете, че всеки 

народен представител може да предложи за одобрение хора за парламентарни експерти. 

Предлагам групата да се състои от следните господа: 

 

Работна група на парламентарните експерти от Клуба 

 

Валентин Стоянов Вълков – председател 

 

Иван Славов Славов 

 

Николай Иванов Шопов 

 

Недялко Цоков Младенов 

 

Никола Стоев Нешев 

 

Има ли други предложения? Виждам, че няма и затова да пристъпим към гласуване – който е 

съгласен с така предложените господа, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 25 

Против 0 

Въздържали се 0 



Разни   

 

По точка 5 от дневния ред ще направя няколко съобщения 

 

І. Управителния съвет реши да не прави Коледен бал защото всяка фирма празнува със своите 

служители, има много обществени изяви и мислим, че е по уместно бала да го направим през 

първото тримесечие на 2006 г. след като отшумят именните дни. Така, че всеки да помисли и 

на следващото събрание ще го решим заедно – не се притеснявайте за пари, пари има и ще 

направим бала. 

 

ІІ. Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора кани членовете на Клуба да 

отпразнуват заедно своя 10 рожден ден в сряда, 30.11.2005 г. в комплекс „Верея” 

 

ІІІ. Следващото събрание ще бъде Годишно отчетно изборно на 24.01.2006 г. /вторник/ от 19 

часа в клуб-ресторант „Ескейп” – моля за по голямо присъствие защото ще има промени в 

Устава и избор на нов Управителен съвет. Пожелавам на всички весели Коледни празници и 

поради приключване на дневния ред закривам събранието. 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО   

       

Избира Работна група на парламентарните експерти от СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” в следния състав:  

  

Валентин Стоянов Вълков – председател  

Иван Славов Славов  

Николай Иванов Шопов  

Недялко Цоков Младенов  

Никола Стоев Нешев 


