
Протокол от 25.07.2006г.  

  

Днес, 25.07.2006 г. от 19 часа в клуб-ресторант „Ескейп” се състоя Общо събрание на членовете 

от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 80 члена списъчен 

състав присъстваха 38 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Информация за сесията на 29.06.2006 г. – докладва г-н Антон Андронов  

2. Акцентите по материалите за Общинска сесия на 27.07.2006 г. – докладва г-н Антон 

Андронов  

3. Предложение за осветлението в парк „Аязмото” – докладва г-жа Станка Петева 

4. Приемане на нови членове – докладва г-н Недялко Недялков 

5. Разни 

 

Председателя на събранието г-н Велизар Балабанов откри събранието и поради отсъствието на 

г-н Антон Андронов предостави думата на г-н Валентин Вълков да запознае присъстващите с 

акцентите по материалите за Общинска сесия на 27.07.2006 г. 

 

По материалите активно отношение взеха господата Христофор Бунарджиев, Мирослав Петков, 

Стефан Шоселов, Велизар Балабанов, Недялко Недялков и Румен Георгиев. 

 

По първа точка от материалите за общинска сесия /Актуализация на бюджета за община Стара 

Загора/ се развиха сериозни дебати. По отношение на отпадане сумата от 150 000 лева за 

специализирана кадастрална карта за пет квартала отношение взе г-н Румен Георгиев. 

 

Г-н Велизар Балабанов предложи г-н Георгиев да изготви становище по този въпрос и г-н 

Вълков да го внесе на сесията. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 38 



Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-жа Йовка Николова предложи общинските съветници да внесат предложение за поставяне на 

заключващи системи в детските градини за да се осигури безопасността на децата. 

 

Г-н Велизар Балабанов предложи да се премине към гласуване. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 38 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Относно предложението на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко” за придобиване на 

собственост за изграждане на паркинг г-н Христофор Бунарджиев предложи да се подкрепи 

проекторешението на г-н Антон Андронов. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 38 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По точка 41 за одобряване на проектодоговор за прехвърляне на съоръженията за външно 

изкуствено осветление и проектодоговор за осигуряване на достъп за работа до мрежа с ниско 

напрежение между Община Стара Загора и „Електроразпределение – Стара Загора” АД, г-н 

Велизар Балабанов предложи г-н Вълков като специалист в тази област да определи как да 

гласуват общинските съветници от Клуба. 

 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 38 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на събранието г-н Велизар Балабанов обяви, че точка 3 от дневния ред отпада 

поради отсъствието на г-жа Станка Петева и по точка 4 от дневния ред предложи кандидата за 

член на Клуба г-н Пенчо Димитров Динев да се представи на присъстващите. Поръчителите му 

господата Иван Панчов и Венко Енчев подкрепиха желанието на г-н Пенчо Динев и изразиха 

мнение, че ще бъде достоен член на Клуба. Г-н Велизар Балабанов предложи събранието да 

гласува приемането на г-н Пенчо Динев за член на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 38 

Против 0 

Въздържали се 0 


