
Общо събрание на 25.06.2004г.   

      

 РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО: 

 

1.Да се обявява публично дневния ред, деня, мястото и часа на провеждане на Общите 
събрания на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”, за да могат да бъдат открити и 
достъпни за всеки гражданин на Община Стара Загора. 

2.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят становището 
на Клуба по материалите за Общинска сесия на 01.07.2004 г. както следва: 

- Предложение относно промени в Наредбата за обществения ред при използване на 
превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. - таксите са твърде 
солени и доста сериозни и ще засегнат онази част от хората, които или не са разбрали, или са с 
по-ограничени финансови възможности, което ще създаде кофликтни ситуации.Предлагаме 
вариант с продажба на талони за паркиране, това гарантира, че паричният поток ще бъде в 
една посока, продадените талони ще гарантират на хората възможност за почасово паркиране 
и по този начин няма да има условия да се дават пари на ръка. Целта е да влязат повече пари в 
Общината, обаче от продадените талони, от предварителната продажба. 

- Предложение относно Даване на съгласие на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора 
за пряко договаряне за доставка на горива – подкрепяме предложението 

- Предложение относно актуализиране на списъка с имоти – публична общинска 
собственост - всичко онова, което се предлага по отношение на стопанисване, на даване под 
наем, на продажби да се прецизира внимателно 

- 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 - ако линията е основна, тя трябва да се вози от автобус, 
ако линията е допълнителна - тя трябва да се вози от микробус. И ако стане пък основна - 
автобусите, които возят по тази линия, трябва да бъдат съобразени по изискванията на 
наредбата и да се преобразуват по А1 стандарт, което означава, че те трябва да бъдат 
преоборудвани с платформи за инвалиди. Тази възможност в момента дружествата, които се 
занимават с транспорт и частните, и общинското - няма нито един такъв автобус в Стара Загора, 
въпреки че има толкова много на брой автобуси. 

- Предложение относно промяна в чл.8, ал.1 от Наредбата за реда и условията за 
провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – против предложението за решение - в рамките на 
месец и половина се проведе една кампания от Клуба в страниците на в. "Старозагорски 
новини" засягаща отново темата с имотите и в отговор общинска администрация внася 
следната поправка: текстът "в местен ежедневник" се заменя с текста "в местен вестник", 
защото това е местен ежедневник, а сега да стане местен вестник, което е нещо неясно и по 
този начин да могат да избягат от това да публикуват във в."Старозагорски новини". 

 



 

 

3.Да се внесе в Общински съвет предложение Общината да предоставя обекти под наем само 
на общественозначими организации.  

4.Да се внесе в Общински съвет предложение, разработено от г-н Петър Арбалов, за базисни и 
средни пазарни наемни цени. 

5.Да се внесе в Общината питане, изготвено от г-н Венелин Кръстев за: 

- Колко пари харчи Общината на година за култура ? 

- Кои институции по колко черпят ? 

- Какви са състоянието и дейността на културните институции в града  

6.Да се напомни на г-н Антон Андронов да внесе в сесия оставката на г-н Руси Данев 

7.Да не поема ангажимент към предложението от гр. Бургас за участие в парламентарни 
избори. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Христофор 
Бунарджиев закри събранието. 


