
Протокол от 02.10.2006г.   

  

Днес, 02.10.2006 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 81 члена списъчен 

състав присъстваха 27 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Акцентите по материалите за Общинска сесия на 03.10.2006 г. - докладва г-н Антон Андронов  

 

2. Предложение за осветлението в парк „Аязмото" - докладва г-жа Станка Петева  

3. Приемане на нови членове - докладва г-н Недялко Недялков  

4. Разни  

Председателя на събранието г-н Ганко Ганев откри събранието и поради отсъствието на г-н 

Антон Андронов предостави думата на г-жа Станка Петева по втора точка от дневния ред. 

 

Г-жа Станка Петева докладва по предложението си за осветлението на Аязмото: 

 

Моля от името на клуба да се внесе предложение за ремонтиране на осветителни стълбове и 

зареждане с осветители на парк "Аязмото". Предложението ми е продиктувано от факта, че на 

20.07.06 сутринта от късо съединение бе запален осветителен стълб точно до входа на летния 

театър. Огънят се разпростря почти до входа на театъра. Благодарение на своевременната 

намеса на граждани, и бързото реагиране на пожарната бе предотвратен голям пожар. 

Осветлението не е ремонтирано от три години, от както започнаха споровете между общината 

и енергото за прехвърляне на осветлението. През 2004 година с лични средства на семейство 

Петеви, бе ремонтирано осветлението на цялата околовръстна алея на парк "Аязмото". През 

лятото на следващата година бе ремонтирано осветлението от жабките до летния театър, пак 

със спонсорството предполагам на "Хайнекен" , защото имаха презентация на тяхната марка в 

летният театър. При смяната на осветителите при двете спонсорства, бяха използвани 

специалисти от НЕК. Общината през цялото време не участваше и не участва въпреки 

отправените молби към техния отдел, но при някои техни доклади те твърдяха че са оправили 

осветлението. В момента осветлението се нуждае от подмяна на около 30-40 лампи - 50 W 

натриеви; 5 лампи - 75 W натриеви; 10-15 рефлектора, и не повече от 5-10 запалителни 

устройства. Цялата подмяна ще струва не повече от 600-700 лева.  

 



Предложението ми е и да се пусне осветлението на алеята от жабките до бившият ресторант 

"Аязмото". В момента то не работи, защото няма достъп до таблото което се намира в 

заграждението на бившия ресторант. След подмяната на осветлението е необходимо пазачите 

по време на смяна, която трябва да е от 22.00h - 23.00h(или двата поста да се обединят) и да 

обикалят около осветените алеи за предотвратяване от евентуални посегателства на 

осветителните стълбове. С решението на тези проблеми ще намалеят сбирките на младежи в 

нетрезво състояние и наркомани. Ще се увеличи броят на спортуващите граждани, които имат 

желание да спортуват рано сутрин или късно вечер поради липса на време. Може да разчитате 

на Г-н Петев, като познаващ проблемите по осветлението и охраната. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Петко Балабанов и Валентин Вълков. Г-н Недялко 

Недялков предложи да се създаде комисия в състав: Валентин Вълков, Станка Петева и Таньо 

Танев която да проучи състоянието на осветлението в парк „Аязмото" и внесе предложение в 

Общински съвет. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 27 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По първа точка от дневния ред г-н Ганко Ганев предостави думата на г-н Валентин Вълков. 

 

Г-н Валентин Вълков запозна присъстващите с предложението на Общинска администрация за 

избиране на почетен гражданин на Стара Загора по случай празника на града на 5 октомври - 

арх. Ваня Тончева, ст. н. с. Христо Буюклиев, Димитър Чифудов и Тодор Гургуриев. Г-н Недялко 

предложи да се подкрепи Димитър Чифудов, а Никола Нешев предложи арх. Ваня Тончева. 

 

Отношение взеха г-н Румен Георгиев и г-н Петко Балабанов. 

 

Предложенията бяха подложени на гласуване. 

 

 



Гласували за Димитър Чифудов: 

За 14 

Против 7 

Въздържали се 6 

 

Гласували за арх. Ваня Тончева: 

За 7 

Против 14 

Въздържали се 6 

 

Г-н Валентин Вълков запозна присъстващите с предложението на Общинска администрация за 

„Тролейбусни превози" и предложи Клуба да подкрепи повтарянето на търга за закупуване на 

10 нови тролейбуса с лимит 1.4 млн. лева. 

 

Отношение взеха господата Петъо Балабанов и Пенчо Динев. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 27 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По точка 4 от дневния ред г-н Димитър Димитров попита как се развиват отношенията с ГЕРБ. 

 

Г-н Велизар Балабанов и г-н Недялко Недялков подробно запознаха присъстващите с 

развитието на ГЕРБ в Старозагорска област. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на събранието г-н Ганко Ганев закри го 

закри. 


