
Протокол от 25.05.2004г. 

 

1.Информация относно виждането за развитие на “Мересев” ЕООД и представяне продукцията 

на дружеството – докладва г-жа Димитринка Петрова – кандидат за Управител  

2.Презентация на Италианската търговска камара – докладва г-жа Таня Бенедети  

3.Отчет за дейността на общинските съветници – докладва г-н Антон Андронов  

4.Предложение относно иницииране на една по-голяма активност на нашата организация 

свързана с възможностите за подпомагане на регионалното развитие на Стара Загора чрез 

Предприсъединителните Фондове на ЕС – докладва г-н Йордан Калайджиев  

5.Предложения от заседанието на УС, общинските съветници и председателите на комисии от 

Клуба относно материалите за Общинска сесия на 03.06.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов 

6.Прекратяване на членството в СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” поради отпадане във 

връзка с чл. 15 от Устава на г-н Николай Иванов Колев и г-н Тодор Иванов Колев– докладва г-н 

Мирослав Петков 7.Декларация за медиците в Либия – докладва г-н Христо Бонев  

Председателя на събранието г-н Мирослав Петков откри събранието, представи гостите г-жа 

Димитринка Петрова, г-жа Таня Бенедети и г-н Росен Пашов след което предостави думата на г-

жа Петрова по точка 1 от дневния ред.  

Г-жа Димитринка Петрова – благодаря ви за поканата, аз съм искрено развълнувана от това, че 

хора на бизнеса от града се отнесоха с такова внимание към едно общинско дружество. 

Дружеството е по-специфично поради характера на хората които работят в него. В момента 

работят 87 души, като 65 % от тях са трудоустроени. Това са хора с психически и физически 

увреждания. Дейностите, които развиваме в дружеството са в три насоки. Имаме шивашки цех 

в който произвеждаме детска, дамска и мъжка конфекция, работно облекло, спално бельо. В 

цех “Опаковки” се изработват кутии и кашони от велпапе, картон. Има и печатна база, 

изработваме формуляри и рекламни материали. Също така имаме и книговезница, като през 

последните години за съжаление е една западаща услуга. В последните години дружеството бе 

поставено в едно много тежко състояние, тъй като в пазарни условия трябваше да водим 

социална политика. Откакто аз съм управител от 2001 г. смятам, че обърнах тенденцията като 

се насочихме основно към два вида клиенти. Едните са държавни фирми по ЗОП и ние като 

специализирано предприятие имаме право на пряко договаряне и определени преференции 

при участие в конкурси. От две години работим за ТЕЦ 2 и Марица изток и разбира се това не е 

достатъчно за нашия капацитет. Другите са частни фирми на които също обръщаме внимание, 

но за съжаление не винаги сме достатъчно конкурентно способни поради спецификата на 

хората които работят. Те са с по-ниска трудоспособност, което се отразява на 

производителността, а оттам рефлектира и върху себестойността на продукцията. Смятам, че 

имаме наши пазарни ниши и имаме и доста частни клиенти. Мога като пример да ви посоча , 

че за миналата година имаме за съжаление 1790 болнични дни при 87 души персонал. Ние 

шием ръкавици и работно облекло с много добро качество и изнасяме за Германия, Холандия 

и Гърция, така че, въпроса не е в качеството, а в ръста на производителността на хората. Ще 

оставя на водещите събранието няколко каталога за да добиете представа какво работим и 

какво можем да предложим на клиентите. Г-н Стефан Шоселов – на едно събиране на 

ръководството на Клуба решихме да поканим г-жа Петрова, тъй като смятам, че това е със 



социално значение. Мисля, че всеки един от нас може да си позволи да закупи малко по-скъпи 

ръкавици или нещо друго за да подпомогнем дружеството. Това е най-лесния начин да 

подпомогнем тези хора. Аз заявявам, че фирма “Новотехпром” още от другата седмица ще 

започне да купува продукция от “Мересев” ЕООД.  

По точка 2 от дневния ред г-н Петков предостави думата на г-жа Бенедети.  

Г-жа Таня Бенедети – не мога да не споделя, че наистина се вълнувам за тази покана. Преди 

два месеца аз ви поканих заедно с г-н Марко Монтеки за откриване на офис представителство 

на Италианска търговска камара в Стара Загора. След два месеца аз съм тук да споделя един 

проект и ви направя предложения. Предложението е мое да се създаде на местно ниво 

българоиталианска бизнес организация. На местно ниво има Търговска палата, Стопанска 

камара, но това са институции, които се занимават с много неща. Не е уместно да създаваме 

още една организация, която да се занимава със същите неща. В момента подготвяме устав с 

учредителите, но успях да ви напиша услугите , които предлагаме и до два месеца ще се 

организираме напълно. Но не трябва да се чака , офиса е отворен за всеки, който проявява 

интерес. Така можем да развием всяка една ваша идея, няма смисъл да се ходи до Рим, след 

като на място бизнеса от Стара Загора може да контактува с Италия чрез нашия офис. Услугите 

които са написани могат да се извършат веднага от мен.  

Г-н Мирослав Петков - по точка 3 от дневния ред предлагам ако има въпроси към г-н Андронов 

да отговори, защото решенията на Общинска сесия са публикувани в сайта на Клуба и всички 

вие сте запознати с тях. Има предложение да се слеят трета и пета точки от дневния ред и да се 

разисква едновременно по тях. По точка 4 от дневния ред давам думата на г-н Калайджиев.  

Г-н Йордан Калайджиев - Уважаеми колеги, Бих искал да се обърна към Вас с едно 

предложение за иницииране на една по-голяма активност на нашата организация свързана с 

възможностите за подпомагане на регионалното развитие на Стара Загора чрез 

Предприсъединителните фондове на ЕС. Изминалите две години показват изключително 

тромаво и неефективно /предвид заложените първоначални цели/ защитаване и реализация 

на проекти, финансирани изцяло и частично от ЕС, с изключение може би на програма Сапард в 

многообразието на нейните мерки. И въпреки това няколко програми все пак достигнаха до 

частния бизнес: Грандова схема за Консултации и Технологично оборудване на МСП (Phare BG 

0102.01), Грандова схема за развойна дейност (Phare BG 0102.02), както и някои други свързани 

с разкриване на нови работни места, изграждане на обучителни центрове. Безспорно програма 

Сапард показва устойчивост и има най-голям дял в подпомагане на частния бизнес в България. 

Наред с грандовите схеми, ориентирани към частния бизнес, ЕС финансира и Общински 

структури, Неправителствени организации свързани с инфраструктурно развитие на общините 

/мерки 7 и 8 на Програма Сапард/, развитие на туризма, социални дейности и други. Вероятно 

много от Вас колеги сте се докоснали до тези процеси, имате опит като бенефициенти по някои 

от горепосочените схеми. Безспорно една от основните причини за тромавостта на 

министерствата в Р България в процеса на реализация на проекти и програми е сложността и 

силното бюрократизиране на процедурите на ЕС при реализация и отчитане на проектите, 

както и неопитността на служителите в министерствата да отговорят на документалните и 

процедурни изисквания. Наред с този основен недостатък в разговорите ми с различни хора, 

занимаващи се по задълбочено в тази сфера, биха могли да бъдат идентифицирани и други 

причини, които също влияят върху неефективността при разработване и реализация на проекти 

чрез фондове и програми на ЕС: - Недостатъчна информираност за предстоящи проекти и 

програми сред потенциалните бенефициенти. - липса на опит в разработване и последващо 



отчитане на проекти в частния бизнес. - Липса на административен опит и активност в 

общинските структури и други Предвид факта, че до 2007 г. ще се появят много нови 

възможности и в частност свързани със Старозагорския регион предлагам на вашето внимание 

следното предложение: Да обсъдим възможността нашата организация да поеме 

координиращи функции в изграждане на стратегия и планиране на дейности за по-успешно 

участие на частния бизнес в регион Стара Загора в предстоящите алтернативи по различните 

програми и проекти на Предприсъединителни фондове на ЕС. Това мое предложение включва 

според мен обсъждане на следните въпроси: - Идентифициране на взаимноизгодни 

възможности за обединяване на усилията с Общинското ръководство, както и с Кметовете на 

селищата в Старозагорски окръг. - Идентифициране на подходящ партньор имащ респектиращ 

опит в сферата на Предприсъединителните Фондове на ЕС за методическо консултиране на 

инициативата. - Идентифициране на подходящи способи за лобиране пред Държавните 

институции за отделни идеи за проекти в бъдеще. - Споделяне на опита, който наши колеги от 

региона са участвали в тези процеси. Аз поемам ангажимент да подавам информация в сайта 

на Клуба за всички нови проекти по които можем да работим, защото всичко се научава в 

последните дни и хората не могат да си подготвят нужната документация. Например нещо 

което ще бъде от полза за г-жа Петрова - сега предстоят такива грандови схеми за писане на 

проекти за хора в неравностойно положение. В близките няколко месеца ще излязат точно кои 

общини и райони ще бъдат одобрени. Може да се помогне да се акумулират средства от тези 

фондове. Има фирми от Клуба които миналата година са кандидатствали с проекти тази година 

имат право да получат пари за консултантски услуги. Например това са “Евриком”, “Наслада” и 

“Мебел”.  

Г-н Стефан Шоселов – програмата ФАР касае ли ви или не, защото в Клуба има фирми които 

продават в цялата страна различни продукти. Една от тези фирми е моята и в момента по 

програмата ФАР продаваме най-различни продукти. Всяка Община си има група , която се 

занимава по програма ФАР. Всяка област си изисква различни документи и човек не знае в 

крайна сметка какво да подготви и дава. Има ли регламентирани документи които да 

съпътстват дадена програма по проект, защото реално на местна почва се изискват 15-20 

документа? Г-н Росен Пашов – в сайта на Министерството на земеделието са публикувани 

всички Наредби и техните приложения свързани с програма ФАР. В приложенията са описани 

всички необходими документи. Г-н Мирослав Петков – секретаря на Клуба ще направи в сайта 

една нова секция за предложението на г-н Калайджиев, където ще се изнася информация. Г-н 

Иван Славов – искам да ви обясня каква е процедурата за получаване на пари по различните 

програми. Има членове на Клуба които са получили такива пари, има и предприятия, които са 

усвоили такива пари. Има и консултантски фирми , които дават консултации и изготвят проект. 

Една такава фирма е свързана с нашия холдинг и друга свързана с “Холдинг Загора”. В сайта на 

Търговско промишлената палата дава подробна информация за настоящите програми за които 

всеки един предприемач може да кандидатства, включително общини, малки и средни 

предприятия. От нашия Клуб е излязла една инициатива за Общината - да се реши 

транспортната схема на града по една програма, която осигурява 300 000 евро за общини които 

имат нужда от решаване на транспортните проблеми /за екологичен транспорт и организация 

на транспорта/. Ние бяхме инициатори на тази програма, идеята беше ние да излъчим проекта, 

но Общината нямаше организационна готовност да ни осигури средства и хора които да ни 

дадат информация на момента, а сроковете бяха кратки. Ние имаме такава готовност, има 

фирми които се занимават с едното и другото, има преференции. Има фирми на членове от 

нашия Клуб които са получили кредит и те могат да обяснят как точно е станало това. Има 

фирми, които в момента кандидатстват и са им одобрени проектите и чакат да получат пари. 



Има фирми които разбират от това и изнасят подробна информация. Нашата фирма изнася 

подробна информация за всички актуални програми от Европейския съюз по ФАР и САПАРД по 

които в момента могат да бъдат усвоени средства. По тези програми могат да бъдат усвоени 

средства и за Общината и ние можем да инициираме такива проекти стига Общината да ни 

съдейства с информация и контакти. По този повод мога да ви кажа, че г-жа Бенедети може да 

ни съдейства за италиански общини с които можем комуникираме и получим такъв проект. 

Моето предложение е отсега нататък да съберем и обобщим тази информация и чрез 

консултантски фирми си предложим услугите, или чрез хора които вече са кандидатствали да 

ни помогнат с опита си. Г-жа Ирина Динева – за подобни проекти ние можем да окажем 

всякакво съдействие като фирма – консултации, помощ, включително проектиране и 

производство. Минали са няколко проекта, така че, който го интересува да заповяда. Ние 

работим по тези проекти реално и имаме поглед в определена посока. По точка 5 от дневния 

ред Председателя на събранието предостави думата на г-н Николай Шопов.  

Г-н Николай Шопов – на 18.05.2004 г. се проведе заседание с Управителния съвет, общинските 

съветници и председателите на комисии от Клуба. Бяха разгледани материалите за Общинска 

сесия на 03.06.2004 г. Взето бе решение да се предложи на Общото събрание след обсъждане 

да се вземе решение петимата общински съветници да изразят становището на Клуба по 

дневния ред на предложенията за сесия както следва:  

1. Предложение относно приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на общинските 

търговски дружества “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” 

ЕООД към 31.12.2003 г. и разпределение на печалбата - приема предложеното решение  

2. Предложение относно избор на Управител на “Мересев” ЕООД – подкрепя кандидатурата на 

г-жа Димитринка Петрова и да се покани на Общото събрание да направи представяне на 

продукцията си за да могат членове на Клуба да направят заявки за продукция и по този начин 

се помогне на дружеството да се стабилизира  

3. Предложение относно даване на съгласие на “Обредни дейности” ЕООД за бракуване на 

дълготрайни материални активи - приема предложеното решение  

4. Предложение относно избиране на представители на Община Стара Загора в Общото 

събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие Ст. Загора – въздържа се  

5. Предложение относно даване на съгласие на търговските дружества лечебни заведения– до 

болнична помощ “Медицински център I” ЕООД и “Стоматологичен център I” ЕООД за 

провеждане на процедура за акредитация - приема предложеното решение  

6. Предложение относно даване на съгласие на “Мересев” ЕООД за продажба чрез търг на 

лекотоварен автомобил ЖУК - приема предложеното решение  

7. Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от 

Главния архитект на Главния инженер, на Началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни 

експерти и Главни инспектори към Дирекция ТСУ на Община Стара Загора - приема 

предложеното решение  

8. Предложение относно одобряване на подробен Устройствен план – План за регулация на 

с.Хрищени, Община Стара Загора - приема предложеното решение  



9. Предложение относно вземане на решение за организиране и провеждане на търг за 

отстъпване право на строеж за изграждане на надземни гаражи в кв.17 “а” и кв.515 “б” по 

плана на гр. Стара Загора - приема предложеното решение  

10. Предложение относно покупко-продажба на реални части от поземлени имоти №№ 419 и 

420 в кв.”К. Ганчев” – кв.495 и кв.493 по плана на гр. Стара Загора, попадащи в уличната 

регулация, отчуждавани за изграждане на участък от ул.”Градинарска” от осова точка 271 до 

осова точка 270, собственост на физически лица - приема предложеното решение  

11. Предложение относно предоставяне на обекти на организации, регистрирани по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Закон за лицата и семействата /ЗЛС/ 

и Закона за народните читалища /ЗНЧ/ - да се отложи за следващата сесия като се предостави 

допълнителна информация за имотите, критериите по които ще се предоставят, списък на 

клубовете на партиите ползващи общински имоти и се проведат проучвания и дискусии с 

гражданското общество има ли смисъл да се предоставят под наем общински имоти с 

облекчения  

12. Предложение относно продажба на жилища – частна общинска собственост на лица, 

настанени в тях по административен ред – да не се продават  

13. Предложение относно приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет – да се реши на Общо събрание след разглеждане от комисията по 

финанси и бюджет  

14. Предложение относно информация за изпълнение на бюджета на Община Ст. Загора за 

първото тримесечие на 2004г – да се реши на Общо събрание след разглеждане от комисията 

по финанси и бюджет  

15. Предложение относно промени в Наредбата за обществения ред при използване на 

превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – приема 

предложеното решение по принцип със забележка между първо и второ четене да се внесат 

конкретни предложения по всички проблеми. Г-н Руканов да внесе предложението на Клуба за 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

16. Предложение относно утвърждаване на основна градска линия №204 от Общинската 

транспортна схема и провеждане на конкурс за възлагане на превозите и утвърждаване на 

критерии за оценка на кандидатите - приема предложеното решение  

17. Предложение относно отпущане на помощ на Николай Василев Димитров – приема 

предложеното решение  

18. Предложение относно отпускане на помощ на Марийка Георгиева Върбанова - приема 

предложеното решение  

19. Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 

приема предложеното решение  

20. Предложение относно промени в поименния списък на обектите за инвестиране през 2004 

г., финансирани със средства от Общинския приватизационен фонд - приема предложеното 

решение по принцип с питане за усвоените средства , подготвено от г-н Руканов  



21. Предложение относно промяна в бюджета на Община Стара Загора за 2004 година - приема 

предложеното решение  

22. Предложение относно промяна в размера на режийните разноски съгласно &17 от 

Правилника за прилагане на Закона за уреждане на дългогодишни жилищно -спестовни 

влогове - приема предложеното решение  

23. Предложение относно създаване на Зона за високи селскостопански технологии и 

производства в землището на с. Горно Ботево - приема предложеното решение  

24. Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от 

Общински поземлен фонд в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема 

предложеното решение със забележка, че предложената цена е висока  

25. Предложение относно приемане на Харта за партньорство между Общински съвет, 

Общинска администрация и неправителствените организации от гр. Стара Загора - приема 

предложеното решение  

26. Предложение относно частично изменение на решение №1069/11.09.2003г на Общински 

съвет Стара Загора – да се вземе решение след среща с арх. Беров и други групи от Общински 

съвет  

27. Предложение относно отреждане на УПИ и отстъпване право на строеж за православен 

храм на Старозагорски минерални бани - приема предложеното решение  

28. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за 

преобразуване на автобусите на “Автобусни превози” ЕООД – Стара Загора за работа с 

природен газ - приема предложеното решение  

29. Предложение относно удостояване с наградата “Стара Загора” за творчески сезон май 2003-

април 2004 г - приема предложеното решение със забележка да се гласува и нов Правилник  

Г-н Валентин Вълков – така както сме внесли предложението по точка 28 от дневния ред на 

сесията почти всички комисии са го отхвърлили като не са разбрали същината на задачата. 

Предлагам да изменим текста на предложението така – да направим конкурс за финансиране 

на ценообразуването на “Автобусни превози” ЕООД за преобразуване на градския транспорт за 

работа с газ метан. Така нещата ще се възприемат и ще се направи първата стъпка към 

процедурата. Г-н Антон Андронов – варианта е конкурса да се проведе от дружеството, а не от 

Общински съвет Г-н Иван Славов – искам да обърна внимание за една инициатива която има 

отношение към една от точките в дневния ред. От днес има рубрика във вестник 

“Старозагорски новини” която е озаглавена “Отворена дискусия за проблемите на града” от 

името на Клуба на Работодателя. Вече е излязло първото каре и първите статии във връзка с 

това как се стопанисват общинските имоти. По точно как се стопанисват имоти които се дават 

на юридически лица с неясен предмет на дейност и със съмнителни функции. Даже се получи 

първия сигнал за далавера от Бизнес блока за едно помещение на “Руски”. Можете да четете 

вестника и който има мнение да се включи в тази дискусия. Ние очакваме мнения от страна на 

гражданите за да подкрепят нашата позиция, която евентуално може да срещне някакъв отпор 

от страна на Общината. Ние смятаме, че това е правилна позиция за по-голяма прозрачност и 

справедливо решаване на такива въпроси за собствеността, продажбите, наемите и 

стопанисването на общинските имоти.  



Г-н Мирослав Петков – искам да ви запозная защо сме против продажбата на общински 

жилища. Ние не сме против Общината да изпълнява социални дейности и за да може да ги 

изпълнява не трябва да продава, защото нито купува нито строи нови жилища. Тя трябва да 

има жилища за да може да ги предоставя на социално слаби граждани, на хората които имат 

нужда от това. Също така виждате от изнесените данни на какви цени Общината си дава 

имотите под наем. Никой собственик не би си дал имота на такива ниски цени под наем.  

Председателя на събранието г-н Петков предложи да се гласуват предложенията прочетени от 

г-н Шопов с направената поправка по т. 28 от дневния ред.  

Предложението бе подложено но гласуване. Гласували 39 За 39 Против 0 Въздържали се 0  

По точка 6 от дневния ред г-н Петков запозна присъстващите с факта, че от основаването на 

Клуба до сега господата Николай Иванов Колев и Тодор Иванов Колев не са си внесли 

встъпителните вноски, не плащат членски внос и не проявяват интерес към дейността на Клуба. 

Затова Управителния съвет предлага на Общото събрание да ги изключи от членство в Клуба 

поради отпадане на основание член 15 от Устава.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 39 За 39 Против 0 Въздържали се 0 По 

точка 7 от дневния ред Председателя на събранието предостави думата на организационния 

секретар да прочете Декларация от името на Клуба.  

Организационния секретар прочете декларацията в следния вид:  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

НА СНЦ “КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ-СТАРА ЗАГОРА”  

 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” се обявява в защита на несправедливо обвинените и 

осъдени на смърт чрез разстрел български медици в Либия. Ние настояваме компетентните 

държавни органи да спазят чл. 24 /1/ и /2/, както и чл. 25 /5/ от Конституцията на Република 

България, които гласят съответно: чл. 24 /1/ - външната политика на Република България се 

осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право; чл. 24 /2/ - 

основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и 

независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските 

граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред; чл. 25 /5/ - 

българските граждани, пребиваващи в чужбина са под закрилата на република България. 

Петгодишната съдебна одисея на задържаните български медици в Либия доказа, че 

държавните институции не са си свършили работата по всички канони на българското 

законодателство. Затова апелираме към конкретен ангажимент от страна на Европейския съюз 

/осигурен от МВнР/ по случая. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” изразява своята 

съпричастност към роднините и близките на осъдените медици и заявява, че ще окаже 

съдействие за отмяна на повдигнатото обвинение.  

 

Председателя на събранието предложи да се гласува декларацията.  



Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 39 За 39 Против 0 Въздържали се 0  

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

1.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят становището 

на Клуба по материалите за Общинска сесия на 03.06.2004 г. както следва:  

Предложение относно приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на общинските 

търговски дружества “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” 

ЕООД към 31.12.2003 г. и разпределение на печалбата - приема предложеното решение 

Предложение относно избор на Управител на “Мересев” ЕООД – подкрепя кандидатурата на г-

жа Димитринка Петрова като се ангажира членове от Клуба да закупят от продукцията на 

дружеството и по този начин се помогне то да се стабилизира Предложение относно даване на 

съгласие на “Обредни дейности” ЕООД за бракуване на дълготрайни материални активи - 

приема предложеното решение Предложение относно избиране на представители на Община 

Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие Ст. 

Загора – въздържа се Предложение относно даване на съгласие на търговските дружества 

лечебни заведения– до болнична помощ “Медицински център I” ЕООД и “Стоматологичен 

център I” ЕООД за провеждане на процедура за акредитация - приема предложеното решение 

Предложение относно даване на съгласие на “Мересев” ЕООД за продажба чрез търг на 

лекотоварен автомобил ЖУК - приема предложеното решение Предложение относно 

предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на 

Главния инженер, на Началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и Главни 

инспектори към Дирекция ТСУ на Община Стара Загора - приема предложеното решение 

Предложение относно одобряване на подробен Устройствен план – План за регулация на 

с.Хрищени, Община Стара Загора - приема предложеното решение Предложение относно 

вземане на решение за организиране и провеждане на търг за отстъпване право на строеж за 

изграждане на надземни гаражи в кв.17 “а” и кв.515 “б” по плана на гр. Стара Загора - приема 

предложеното решение Предложение относно покупко-продажба на реални части от 

поземлени имоти №№ 419 и 420 в кв.”К. Ганчев” – кв.495 и кв.493 по плана на гр. Стара Загора, 

попадащи в уличната регулация, отчуждавани за изграждане на участък от ул.”Градинарска” от 

осова точка 271 до осова точка 270, собственост на физически лица - приема предложеното 

решение Предложение относно предоставяне на обекти на организации, регистрирани по реда 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Закон за лицата и семействата 

/ЗЛС/ и Закона за народните читалища /ЗНЧ/ - да се отложи за следващата сесия като се 

предостави допълнителна информация за имотите, критериите по които ще се предоставят, 

списък на клубовете на партиите ползващи общински имоти и се проведат проучвания и 

дискусии с гражданското общество има ли смисъл да се предоставят под наем общински имоти 

с облекчения Предложение относно продажба на жилища – частна общинска собственост на 

лица, настанени в тях по административен ред – да не се продават Предложение относно 

приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – да се 

реши след разглеждане от комисията по финанси и бюджет Предложение относно 

информация за изпълнение на бюджета на Община Ст. Загора за първото тримесечие на 2004г 

– да се реши след разглеждане от комисията по финанси и бюджет Предложение относно 

промени в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи 

на територията на Община Стара Загора – приема предложеното решение по принцип със 

забележка между първо и второ четене да се внесат конкретни предложения по всички 



проблеми. Г-н Руканов да внесе предложението на Клуба за нова транспортна схема на гр. 

Стара Загора Предложение относно утвърждаване на основна градска линия №204 от 

Общинската транспортна схема и провеждане на конкурс за възлагане на превозите и 

утвърждаване на критерии за оценка на кандидатите - приема предложеното решение 

Предложение относно отпущане на помощ на Николай Василев Димитров – приема 

предложеното решение Предложение относно отпускане на помощ на Марийка Георгиева 

Върбанова - приема предложеното решение Предложение относно допълнения и изменения в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Стара Загора - приема предложеното решение Предложение относно 

промени в поименния списък на обектите за инвестиране през 2004 г., финансирани със 

средства от Общинския приватизационен фонд - приема предложеното решение по принцип с 

питане за усвоените средства , подготвено от г-н Руканов Предложение относно промяна в 

бюджета на Община Стара Загора за 2004 година - приема предложеното решение 

Предложение относно промяна в размера на режийните разноски съгласно &17 от Правилника 

за прилагане на Закона за уреждане на дългогодишни жилищно -спестовни влогове - приема 

предложеното решение Предложение относно създаване на Зона за високи селскостопански 

технологии и производства в землището на с. Горно Ботево - приема предложеното решение 

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от 

Общински поземлен фонд в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема 

предложеното решение със забележка, че предложената цена е висока Предложение относно 

приемане на Харта за партньорство между Общински съвет, Общинска администрация и 

неправителствените организации от гр. Стара Загора - приема предложеното решение 

Предложение относно частично изменение на решение №1069/11.09.2003г на Общински съвет 

Стара Загора – да се вземе решение след среща с арх. Беров и други групи от Общински съвет 

Предложение относно отреждане на УПИ и отстъпване право на строеж за православен храм 

на Старозагорски минерални бани - приема предложеното решение Предложение относно 

откриване на процедура за провеждане на конкурс за преобразуване на автобусите на 

“Автобусни превози” ЕООД – Стара Загора за работа с природен газ - приема предложеното 

решение като се измени текста на предложението така – да се направи конкурс за 

финансиране ценообразуването на “Автобусни превози” ЕООД за преобразуване на градския 

транспорт за работа с газ метан. Предложение относно удостояване с наградата “Стара Загора” 

за творчески сезон май 2003-април 2004 г - приема предложеното решение със забележка да 

се гласува и нов Правилник  

2.На основание член 16 във връзка с член 15 от устава на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” поради отпадане прекратява членството в сдружението на господата Николай Иванов 

Колев и Тодор Иванов Колев. 3.Приема Декларацията в защита на осъдените български 

медици в Либия.  

Поради изчерпване на дневния ред г-н Мирослав Петков закри събранието. 

  


