
Протокол от 01.03.2005г. 

 

Предложение за избор на ресторант на Клуба – докладва г-н Иван Славов 
 

 
 

 

Днес 01.03.2005 г. в ресторант “Верея” се проведе общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 70 члена списъчен състав присъстваха 

33 члена. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 

1. Отчет за дейността на общинските съветници – докладва г-н Николай Шопов  

2. Обсъждане на материалите за Общинска сесия на 08.03.2005 г. – докладва г-н 

Николай Шопов 

3. Предложение за избор на ресторант на Клуба – докладва г-н Иван Славов  

4. Предложение за промяна на медийната концепция на Клуба – докладва г-н Иван 

Славов 

5. Финансов отчет – докладва г-н Мирослав Петков 

6. Приемане на нови членове – докладва г-н Иван Славов 

7. Среща от инициативата „Срещи на Клуба с видни политици“ - среща с депутата 

Емил Кошлуков и представители на „Новото време“. Обсъждане на проблемите на 

града, бизнеса и проекта “Евросити” 

8. Коктейл 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов откри събранието с думите: 

Честитя на всички Баба Марта. Искам да обявя на всички, че това е първото събрание 

на новия Управителен съвет и искам първо да благодаря за честа относно избора ми 

за Председател. Искам да се извиня, че не присъствах на тържествената церемония и 

за тези които също не са присъствали искам да представя новия Управителен съвет. 

Двамата заместници, които в момента отсъстват са г-н Иван Панчов и г-н Станчо 

Пантов, а тук са г-н Петко Балабанов и г-н Венелин Кръстев. Предлагам да преминем 

към дневния ред и предлагам първите две точки да минат назад, тъй като 

Председателя на комисията по имоти към Общината г-н Валентин Вълков в момента 

провежда заседание с комисията и ще закъснее, а той ще вземе отношение по тези 

точки. Предлагам да започнем с т.3 от дневния ред за избор на ресторант на Клуба. В 

тази връзка за тези, които не са прочели декларациите изпратени по имейла, искам 

да ви припомня, че имаше извънредна сесия на Общински съвет на която беше 

поискана оставката на г-н Антон Андронов. По време на тази сесия той отказа да си 

подаде оставката по повода за който всички вие знаете, само защото беше 

представен в една неблагоприятна светлина от медиите. По този повод на тази сесия 

г-н Емил Кошлуков зае една много достойна позиция и с изказването си, че не бива 

да се иска оставка по такъв повод, обезсили и без това слабата позиция на 



опонентите. За съжаление искам да кажа, че точка 7 от дневния ред – среща с г-н 

Кошлуков няма да се състои, тъй като има извънредно заседание на парламента. 

Всъщност срещата ще се състои на 10 март и така е по добре защото проекта 

“Евросити” ще можем да го коментираме тази вечер и на срещата ще сме по 

подготвени. Тук е г-н Илиян Илиев, благодарение на който бяха организирани всички 

срещи с г-н Кошлуков и има съществен принос за благоприятния развой на 

събитията. Той е тук в качеството си на бизнесмен и е подал документи за приемане 

в Клуба. Той заедно с г-н Кошлуков са били при г-н Свинаров и са представили 

заедно предварителните ни намерения за проекта. Отговора на министъра е бил, че 

на проекта трябва да се придаде по завършена форма, да се спомене размера на 

инвестицията, социалния и икономическия ефект. В завършен вид ще го предадем 

на г-н Кошлуков и той ще застане зад проекта в качеството си на народен 

представител от Стара Загора.  

Сега преминаваме към т.3 от дневния ред. През тези седмици практиката показа, че 

УС и групата общински съветници трябваше да се среща в 10 различни конфигурации 

на 10 различни места. Разговорите ни бяха ползотворни, но констатирахме, че 

мястото където се събираме и правим събранията е добре да бъде едно и също. 

Всички сме с много динамично разписание и рядко се събираме всички и не 

успяваме да контактуваме всеки с всеки. Контактите ни през тези две седмици 

доказаха, че можем да мислим и работим в една посока. Пред вас има една анкетна 

карта за избор на място на Клуба и с попълването и само ще се постараем да 

ограничим дебатите. Постарахме се да изредим всички изисквания на които да 

отговаря ресторанта за място на срещи на Клуба. Това ще е мястото където всички 

можем да се събираме импровизирано. Идеята е следната – тъй като не можем 

всички да се съберем наведнъж, ние във времето можем да се виждаме всеки със 

всеки по съвсем неформални поводи, обяд, вечеря и т.н.. Повечето от нас обядват по 

ресторанти, така ще обядват в един ресторант, където да има паркинг и вероятността 

през месеца да си виждаме и обменим идеи е много по голяма отколкото да се 

виждаме само на едно събрание. Нашето първо условие е ресторанта да смени 

името си и да се нарича “Клуб на Работодателя”, защото ще бъде много по 

авторитетно пред цялата общественост. Това място ще бъде подобно на лондонските 

клубове и автоматично става привлекателно и за други хора. Членовете на този клуб 

ще ползват отстъпка, ще са с привилегии и могат да имат в някои от случаите 

постоянно запазена маса. Можем по съвсем практичен начин да си решим проблема 

с контактите и храненето. Бяха предложени няколко места – г-н Бухчев предложи р-т 

“Ескейп”/там сме се събирали и е удобно/ , г-н Кръстев предложи “При кмета”, аз 

предложих в началото р-т “Лешника”, но се отказах тъй като е далеч и водих 

разговори с г-н Арбалов и г-н Стойков след които стана ясно, че можем да 

предложим р-т “Верея” с двете зали. 

• Г-н Христофор Бунарджиев – тук няма климатик и вентилация и ще става много 

задушно като се пуши 

• Г-н Иван Славов – проблема е комплексен и затова е тази анкетна карта, ако има 

допълнителни предложения да се отразят в нея. Това за вентилацията в момента не 

сме го съобразили и затова моля всеки да си даде предложенията за ресторант и 

изискванията към него след което можем да отложим дебатите за следващия път. 



Като се попълнят картите ще можем да видим какво е общото мнение по въпроса. 

Всички предпочитания е много трудно да бъдат предвидени и ако ги напишем ще се 

съобразим с тях. Г-н Ганев ще предложиш ли р-т “О нийл”? 

• Г-н Ганко Ганев – ресторанта не става – няма удобен паркинг и зала за събрания. 

Ако се съберете да работите и на съседната маса има една красива компания нищо 

няма да се получи – трябва да бъде тихо и спокойно. Може да се вземе малката маса 

на р-т “Форум”.  

• Г-н Мирослав Петков – трябва да се обсъдят всички варианти и се говори със 

собственика на ресторанта 

• Г-н Иван Славов - идеята се роди в р-т “Форум” и г-н Пантов предложи един 

ресторант, който се оказа много малък. Г-н Бухчев заяви, че ще сложи табела с логото 

на Клуба и това според нас е едно задължително условие. Този ресторант 

автоматично получава едни от най платежоспособните клиенти. Клуба ще подпише 

договор, който в никакъв случай няма да бъде обикновен, в него да има клаузи и 

собственика да се съобразява с тях. Мисля, че никой не мисли за възможността да си 

купим ресторант. Това са предложения на хора съгласни да си сменят името – “При 

кмета”, “Ескейп” и “Верея”.  

• Г-н Христофор Бунарджиев – можем да се разберем с Общината да ползваме 

паркинга до “При кмета”. 

• Г-н Иван Славов – има ли друго предложение за ресторант? Съжалявам, че го няма 

г-н Шоселов, който навремето имаше предложение за един ресторант на последния 

етаж на неговата сграда. Ако няма други предложения предлагам да направим 

следното – предлагам ви секретаря с двамата представители на УС да съберат 

анкетните карти и ги обработят до края на събранието и да представим резултатите 

от анкетата. От тях ще разберем какви са настроенията на членовете без да 

навлизаме в безкрайни дебати. Двете анкетни карти са на един лист и трябва да се 

попълнят преди да ги съберем. 

• Г-н Ганко Ганев – за какво време трябва да се изпълни това решение за ресторанта. 

Защото започваме да строим голям търговски комплекс и имаме пред вид да правим 

голямо заведение с най различни видове кухни, може да се предвиди в проекта 

отделно място за срещи в ресторанта като се влиза през един вход без да се чувстват 

хората разделени, но същевременно да бъде шумоизолирано, даже може и да се 

направи и офис. 

• Г-н Иван Славов – ние сме предвидили една инициатива “Срещи с видни политици” 

и ако ние имаме такова място ще можем да ги каним по всяко време – това нещо 

сме си го говорили още като създавахме партията. Всички ще посещават ресторанта 

като в това време ще има артисти, певци, музиканти, политици и всякакви други 

изпълнители. Ако имахме такова място, срещата с г-н Кошлуков щяхме да я 

направим там. Досега “Верея” не я предлагахме защото има малък организационен 

проблем, но г-н Арбалов пое ангажимент всичко да бъде наред, той е довел от 

морето един готвач който е уникален и аз мога да го потвърдя защото се храних 

няколко пъти. Ако се приеме, че “Верея” или “Ескейп” се изберат те автоматично 

почват да действат по тази система. Печатат се едни менюта и УС и всички, които 

искат да вземат участие изготвят договора и ресторанта започва да го изпълнява. 

Като започнем да идваме да обядваме и вечеряме ще стане ясно дали този 



ресторант ще може да изпълнява функциите си. Ако това нещо започне 

автоматически да работи и ние се събираме по често аз съм сигурен, че ще се родят 

много идеи. Идеите, които се родиха в продължение на две седмици бяха много и 

най разнообразни от всички които участваха в дискусията, което ми направи много 

добро впечатление. Ако създадем такава среда от тук нататък, аз съм сигурен, че 

идеи се раждат на малки групи в подходяща среда – такива клубове по света са 

създадени по такъв повод и от подобни хора, които преследват подобни цели. 

“Ескейп” беше предложение №1 и то е на член от Клуба. “Ескейп” и “Верея” са двете 

предложения, тъй като “При кмета” се нуждае от инвестиция за ремонт. Всъщност 

инициатор на тази идея е г-н Кръстев. В центъра е, там се събират повече общинари 

и това е предизвикателство, но кухнята е малка и се нуждае от подновяване. Това го 

казвам, защото може да има хора за този вариант. Така, че от анкетните карти ще 

разберем какви са предпочитанията. Г-н Шоселов знам, че имаш мнение по въпроса 

и тъй като закъсня става дума за избор на ресторант за Клуба и не искам да минавам 

на следващата точка докато не чуем и твоето мнение. Аз представих “Верея” г-н 

Бухчев кажи нещо за “Ескейп” 

• Г-н Димо Бухчев – всеки трябва да влиза, но при мероприятия достъпа трябва да се 

ограничи. Всеки го е направил за да печели и при нас виждате какво става – по време 

на събрания го затваряме за посетители. 

• Г-н Стефан Шоселов – колеги може да не бъде само едно място, където да се 

събираме. Ето виждате тук във “Верея” обстановката така, че можем да се виждаме 

и чуваме всички когато говорим – просто обстановката тук е много добра. По 

принцип аз гледам как е на запад, тъй като едно и също място омръзва и когато има 

разнообразие това никак не е лошо. 

• Г-н Димо Бухчев – ние говорим на парче. Няма значение къде ще бъде, но виждате 

например, че “Клуба на журналиста” си такъв от години, затова мястото където ще се 

събираме трябва да се знае, че е Клуба на Работодателя. А не днес трима отиват тук, 

петима на другото място. Ние говорим конкретно да се знае кой, кога и къде може 

да види другия. За мен е независимо къде ще бъде, но клуба трябва да е един – не 

може да има два клуба на Работодателя, два на журналистите, два на художниците, 

два на поетите и т. н. В цял свят е така и няма защо да го коментираме. 

• Г-н Илиян Илиев – р-т “Ескейп” е чудесно място и кухнята му е прекрасна, но 

всъщност искам да кажа, че всеки лондонски клуб има две места. Има клуб и има 

лятно място, където се събират, така , че няма клуб на едно и също място най малко 

поради това, че англичаните се събират от сто години и искат да имат две места. 

“Ескейп” е чудесно място, но за “Верея” има едно нещо което като политик ще го 

кажа – ако е във “Верея” нали ви е ясно, че всички балове, всички коктейли 

организирани от кмет, политици и от вас ще се организират в клуба на Работодателя. 

Което означава, че в Стара Загора няма къде другаде да се организира бал , коктейл, 

посрещане на Президент, посланик и аз го гледам от тази гледна точка. Вариант да 

има летен клуб на Работодателя е нещо съвсем нормално и би могло да бъде. 

Кухнята на “Ескейп” е великолепна за разлика от тук и ако е за кухня аз бих отишъл в 

“Ескейп”. 

• Г-н Петко Балабанов – ще съберем анкетните карти и ще ги обобщим, но понеже 

времето доста напредна, а имаме още доста точки, моля за по делово протичане на 



събранието. 

• Г-н Иван Славов - колеги преди да приключим да ви съобщя резултатите от 

анкетата, за да можете всички да давате предложения до следващото събрание и на 

следващото събрание да можем да гласуваме както медийната концепция, така и 

ресторанта. Моля г-н Балабанов да обяви резултатите. 

• Г-н Петко Балабанов –  

 

Р-т "Ескейп" - 13 гласа 

Р-т “Верея – 9 гласа 

Р-т “Форум” 1 глас 

Комбинирано лято – зима “Ескейп” – Верея” 3 гласа 

Без мнение - 7 гласа от общо гласували 33. Значи фаворит е р-т “Ескейп” 

Други изисквания: Достатъчно голям салон, който да не е сепариран. За другите 

посетители цените да са от 3 до 5 пъти по високи. Зала за тихи забавления, билярд, 

отделна зала за пушене, спорт и възстановяване, мулти медия, голф игрище, басейн, 

мека мебел, пълна климатизация, собственост на Клуба – изграждане на нов парцел 

Подкрепям 33 Не В 

да бъде в ресторант с вече утвърден мениджмънт 25 Не В 

да бъде в ресторант, на който мениджмънта се организира от 

Клуба 
16 Не В 

да бъде в ресторант купен и ремонтиран с пари събрани от 

членовете на Клуба 
6 Не В 

в началото да бъде в обзаведен ресторант, но да се правят 

постъпки и да се мисли за собствен 
16 Не В 

да има качествена и разнообразна кухня 31 Не В 

да има добро обслужване 32 Не В 

да има приятна обстановка 32 Не В 

да има удобен паркинг 32 Не В 

да бъде в центъра 11 Не В 

да бъде в периферията на града 9 Не В 

да бъде само за членове 7 Не В 

да бъде отворен за всякакви посетители 21 Не В 

да има подбор на посетителите 22 Не В 

да има намаление на цената за консумацията за членове 26 Не В 

да се отпечатат членски карти 32 Не В 

членски карти да се дават и на одобрени от Общото събрание 

заслужили личности 
23 Не В 

членски карти могат да се издават под различни форми. Напр. 

Златна членска карта с фиксиран годишен абонамент и 

постоянно запазена маса за съответния член или членове на 

клуба. 

16 Не В 

Открита сметка и без налично плащане на сметките в 

ресторанта 
23 Не В 



за да покрие всички изисквания на членовете от Клуба. Добре е ресторанта да бъде 

собствен – само така можем да изберем интериор и разположение на търговската 

зала, а защо не и спомагателен офис и други помещения. Да има добра вентилация. 

Ако ще се строи нов ресторант предлагам проектиран и в строеж на бул. “Цар 

Симеон Велики” 157 с огромен паркинг и собственост на член от Клуба. Ресторант, 

собственост на член на Клуба. Вентилация. Подходяща зала за събрания без достъп 

на персонала. Да се осигури озвучаване на събранията. Място за коктейли. 

Предложение от г-н Ганко Ганев да оглави комисия, която ще се занимава с избора 

на ресторант и изготвяне на условията на които ще трябва да отговаря ресторанта за 

срещи на Клуба. 

Вашето предложение за ресторант: Верея – 9; Ескейп – 13; Верея, Ескейп – 3; Форум – 

1; Въздържали се – 7 

 

Предложение за промяна на медийната концепция на Клуба – докладва г-н Иван 
Славов 
 
 

 

 

 

Предложение за промяна на медийната концепция на Клуба – докладва г-

н Иван Славов  

• Г-н Иван Славов – По повод последната извънредна сесия на Общинския 

съвет ние разбрахме, че се нуждаем от диалог с политическите сили, 

които имат отношение към работата на Общинския съвет. Оказа се, че тия 

диалози са много ползотворни и освен това могат да бъдат принесени на 

по високо ниво. И така както ще се срещнем с г-н Кошлуков, можем да се 

срещнем с г-н Костов, г-жа Михайлова, г-жа Масларова, включително и с 

царя стига да подходим добре при преговорите. Ние ще демонстрираме 

безпристрастност ако се срещаме с всички политически сили. Минаваме 

на следващата точка и това е медийната концепция. Добре е да се отрази 

в анкетната карта и ще преценим резултата. От много време ние се 

опитваме да уведомим обществеността за това което правим и се оказва, 

че много от нашите решения са и мнения на много хора тъй като ние през 

цялото време сме гласували по съвест. Рядко се е случвало повечето хора 

да знаят за нашето мнение, тъй като изявленията ни излизат разхвърляно, 

разпокъсано, в сайта, който не всички четат и във вестник в който 

изявленията ни излизат във вид на интервюта или новина, която по нищо 

не се различава от другите новини. Една стратегическа политика в това 

отношение е да представяме цялата информация, която тука ние 

генерираме като интелектуален продукт, като създадем една рубрика във 

вестник, който ще бъде орган на Клуба. Този вестник да има един 

подлистник в който всеки ден /това е единствения ежедневник – 

“Старозагорски новини”/ да се публикува информация за Клуба - 

заседания на УС, заседания на комисиите, заседания на общинските 

съветници, общи събрания, предложения към сесиите. Това са 



подробности за които за съжаления не всички членове на Клуба са 

наясно, а се оказва, че когато се съберем повече от двама души ние 

генерираме ценни идеи. Тия идеи е добре да бъдат подредени, 

архивирани, систематизирани и анализирани. В един такъв орган ние ще 

имаме лице пред целия град и той ще може да чете всеки ден за това 

което ние сме сътворили. Ние можем та пишем за метанизацията на 

градския транспорт, транспортната схема, за имотите – ние имаме 

събрани толкова материали, че нямаме никакъв проблем да ги 

публикуваме. Най важното е да информираме обществеността за това 

което правим и по някакъв начин да я накараме да откликне на това което 

правим, за да ни помогне тя от своя страна. Да възбудим обществена 

дискусия и това е най сигурния начин да въздействаме на Общината. 

Дискутираме този въпрос от близо година и има много критични 

забележки за “Старозагорски новини” – по отношение на печата, начина 

на оформлението, начина на поднасяне на новините. Ние преговаряме с г-

жа Николова и тя за пръв път след един конструктивен диалог каза 

“добре”. Например сега в сесия ние гласуваме за недвижим имоти, които 

представляват едни УПИ-та и никой не може да разбере къде се намират 

– само парцели и номера. Ако тя публикува този имот с една карта, с една 

снимка, заедно с други комерсиални идеи, които излизат от Клуба 

вестника ще придобие съвсем ново качество. Ако аз искам да си продам 

апартамента ще го публикувам със снимка и така ще го продам по лесно. 

Това се отнася за всичко. Това е от гледна точка на стратегията и 

оформлението на вестника. Същото нещо се отнася и за нашите идеи, 

които да се представят по подобен начин заедно с комерсиалната 

реклама. Г-жа Николова има нужда от една печатарска преса за да стане 

вестника по привлекателен и това което отправяме като критика да бъде 

претворено във вестник, който ще изглежда по съвсем друг начин, на него 

ще гледат по друг начин, ще се купува повече и ще ни се обръща повече 

внимание. Офертата от нейна страна е достатъчно привлекателна – ако 

ние съберем пари и тези пари да бъдат като пари за реклама които по 

общия ред бихме си платили във вестника. Ако искаме реклама тя така 

или иначе ще струва някакви пари. Ще съберем пари и ще постигнем два 

ефекта – първо цената на рекламата да падне значително /ние плащаме 

едни пари, а получаваме много повече реклама/ и второ в този договор 

ще бъде вписана клауза в която Клуба получава привилегията като 

организация да рекламира и публикува материали. Всеки един от вас 

може да получи срещу парите които е дал реклами във вид на карета и 

може да продаде на някой рекламно място. Тя ти дава едно каре и ти 

казва, че то е за един, два или няколко месеца. Това означава, че ако 

вестника се обнови и продава повече, то парите които сме дали може да 

се умножат, което никак не е лошо. 

• Г-н Христофор Бунарджиев – това е едно много добро предложение. 

Например прави се договор с Некерман за предоставяне на легловата 

база за две години напред срещу което се получава кредит и се строят 



хотели. Това е предприемачески принцип, идеята е много добра и аз 

лично съм да се провери един такъв модел, даже и от гледна точка на 

пробата и грешката. 

• Г-н Недялко Младенов – заведението, където ще се събираме ще носи 

името на Клуба и това ще бъде само наше, ще го управляваме и ще 

правим каквото си искаме. Обаче един ресторант, който е градил досега 

имидж с години /”Верея” е на 40-50 години, а “Ескейп” на няколко/ и той 

е известен на обществеността по един начин, ние не бива да му сменяме 

физиономията изведнъж. Може да е известно, че се събираме там, може 

да има наплив, но ние не можем да го монополизираме – това е на друг 

човек и той си е го градил с други намерения. Същото нещо е и с вестника. 

Всеки от вас е чел “Труд” с притурка за Стара Загора. Аз мисля, че не 

трябва обществеността в Стара Загора да смята, че “Старозагорски 

новини” е купен от Клуба и всичко което се пише се дирижира от Клуба. 

Защо да не дефиринцираме нещата така както притурката на “Труд” и да 

се знае, че тази част е на Клуба и се управлява от до и там има нещо. Но 

вестника , който съществува повече от 10 години, създал си е определена 

физиономия и се чете от определени хора. Тия хора не трябва да остават с 

чувството, че тези богати хора напазаруваха вестника. Трябва да се знае, 

че вестника си е това което е , но има и още нещо и то е еди какво си. Така 

ще има голяма яснота и в нейните възможности ще бъде да пише каквото 

желае и както желае и ние ще знаем нашите възможности до къде могат 

да се простират. 

• Г-н Петко Балабанов – идеята на Председателя е същата – името на 

вестника си остава същото и например две двойни страници ще са наши. 

• Г-н Иван Славов – точно така ще се получи на практика, ние не сменяме 

името на вестника, а ще ползваме само един подлистник 

• Г-жа Йовка Николова – да кажа нещо като журналист който е толкова 

години на пазара - сам сама съм се преборила 10 години. Подкрепям 

предложението на г-н Младенов – да има една, две или 3-4 страници 

вътре във самия вестник. Тези няколко страници ще бъдат със заглавието 

на самия Клуб, да се избере един редакционен екип, като на прима виста 

ще е говорителя на УС, който като отговорен редактор да подготвя 

материалите за Клуба след утвърждаването им от УС. Но понеже ще е 

ежедневно ще се реши как ще се работи, тези страници ще си имат 

собствена визия, там ще бъдат и нашите оферти на Клуба. Всеки който 

пожелае може всеки ден да си сменя текста – но трябва да се оформят 2 

или 4 страници /трябва да са четен брой.  

• Г-н Иван Славов – чухте и мнението на г-жа Николова и по двата въпроса 

ще се попълнят анкетните карти. Хубаво е да уведомим и останалите 

членове за това което си говорим в момента, затова няма да вземаме 

решение тази вечер – няма да бъде справедливо. Тези дебати могат да 

продължат по имейла, телефона или на живо на срещи с различни 

членове и на следващото събрание да го гласуваме. Коректно е резултата 

да се каже на края на събранието, а до следващото събрание ще имаме 



мнението и на всички останали членове или ако се появи нова 

оригинална идея, дори и тя да идва вън от Клуба ще я вземем пред вид. 

• Г-жа Мария Жекова – ние чухме за вестника, но ако ние рекламираме в 

него какви са очакванията за това до колко може да се вдигне тиража? 

Това не е без значение – всеки знае, че като рекламираме ще търсим 

обратно тази реклама да попадне на място. Лично аз бих искала да видя 

все пак една такава стратегия, макар и на една страница или две. Да 

видим да обмислим и чак тогава да решаваме. Направете горе долу нещо 

като паричен анализ – ние сме 70 човека и ако всеки рекламира по 300 

лева какво ще се получи – да се направи нещо като бизнес план. Защото 

така “дайте 300 лева, а ние ще ви рекламираме за 600 лева “ не ми звучи 

сериозно. 

• Г-жа Йовка Николова – имаме печатна гилотина и скенер, които са ново 

производство около 1998 – 2000 година и ни трябва единствено една 

цветна печатна машина с печатна площ 500 – 800 мм. Това е за формат А3 

на който излизат всички централни вестници. Г-н Славов изкара две 

оферти като тази произведена 1998 г. струва 15000 британски лири, а 

другата произведена през 2000 г. е 18500. Нямам информация колко 

секционни са, но и двуцветната също върши работа, може би трябва да се 

уточни допълнително. 

• Г-н Иван Славов – останалата част като на коя страница, колко голяма, 

колко пъти ще се печата рекламата е предмет на договор между клуба и 

вестника. Като всеки член срещу парите, които е дал ще получи подробна 

справка как да използва рекламната си площ – кога, къде и колко. Затова 

искаме да видим резултатите от анкетата, за да се ориентираме към 

някакви цифри и на следващото събрание да имаме по голяма яснота. И 

ако някой от вас има информация за такава печатарска машина втора 

употреба, нека да каже – те вървят от 25000 до 50000 лева. 

• Г-н Минчо Минчев – ако ще правим конверсия между пресата и бизнеса 

не искам да виждам нещо като “Работническо дело”. Това е едно 

пожелание и е лично мое мнение и препоръка – аз не съм партиен 

секретар или кмет. 

• Г-н Иван Славов - колеги преди да приключим да ви съобщя резултатите 

от анкетата, за да можете всички да давате предложения до следващото 

събрание и на следващото събрание да можем да гласуваме както 

медийната концепция, така и ресторанта. Моля г-н Балабанов да обяви 

резултатите. 

• Г-н Петко Балабанов –  

Желая Да-25 Не-4 В-4 

 

Желая да вложа пари за обновяване на вестника 

200 лева 7 

300 лева 7 

500 лева 6 



 

В замяна на вложените предварително средства желая да се печата моя 

реклама на стойност толкова пъти по-голяма от официално обявените 

тарифи на вестника. 

1.5 пъти 6 

2 пъти 8 

3 пъти 2 

 

 

За вестника 26 човека са за промяната на вестника и той да стане наш 

трибун 

Против са 4 човека 

Въздържали се са 3 човека 

Всеобщо е мнението, че вестника трябва да се промени, да стане по 

хубав, по четен и да бъде наш орган. 

 

4. Други предложения: Съдържанието на вестника да е по сдържано и да 

публикува актуални и важни новини.  

• Притурка на Клуба в Бизнес поща, Ст. Новини и 7 дни Ст. Загора 

за да обхване по широк кръг читатели, социологическо проучване 

инициирано и финансирано от Клуба по проблеми на града и 

публикуване на резултатите за да знаем какво мислят другите тъй 

като Клуба трябва да бъде максимално отворена структура.  

• Повече бизнес информация, търгове, източници на 

финансиране, лизингови къщи, банки, тоест какво стои зад 

рекламите им, лихвен процент. Задължителен абонамент на 

всички членове на Клуба и техните обекти и предприятия 

• Да се промени качеството на печат 

• По малък формат и цветен печат – в смисъл по малко страници – 

4 стр. за Клуба 

• Да има рубрика специално за членовете на Клуба по текущи 

въпроси и за мнения споделени с обществото 

• Да има договорена тарифа между Клуба и вестника. Вестникът е 

и интелектуална собственост, при грешки от наша страна можем 

да нанесем непоправими щети за собственика. Трябва да се мисли 

и внимава. Като цяло подкрепям предложението да се обнови 

вестника и да се ползва от Клуба с преференции. – Ганко Ганев 

• Да има подлистник “Клуб на Работодателя” 

 

 

• Г-н Иван Славов – значи колеги следващия път ще гласуваме р-т 

“Ескейп” за ресторант на Клуба и финансирането на вестника с 

последвалите регламенти и договори които ще уреждат нашите 

взаимоотношения с ресторанта и вестника.  
  



Финансов отчет – докладва г-н Мирослав Петков   

      

 • Г-н Иван Славов – давам думата на г-н Петков да докладва за финансовия отчет 

• Г-н Мирослав Петков – този отчет стоя достатъчно дълго в сайта на Клуба и първичните 

документи са на разположение на всички членове на Клуба. Те са в офиса и всеки може да ги 

провери. Искам да ви обърна внимание само по една точка, това е четвърта точка за един 

ремонт, който извършихме. Знаете, че Клуба не плаща наем за офиса благодарение на г-жа 

Ирина Динева и ние на добра воля направихме един малък ремонт от благодарност за това, че 

ползваме офиса и заседателната зала безплатно. Ако разделите разхода на периода през който 

сме ползвали помещенията ще видите, че това е една незначителна част. Все пак в касата 

останаха някакви налични средства, когато я издавахме. Ако има въпроси готов съм да 

отговоря.  

ОТЧЕТ 

 

за приходите и разходите на Сдружение с нестопанска цел 

“Клуб на Работодателя-Стара Загора” от 18.11.2003 г. до 19.01.2005 г. 

 

№ Вид на прихода или разхода Сума 

РАЗХОДИ:  

1. Дълготрайни материални активи 4337.92 

2. Заплати на секретаря 5000.00 

3. Социални и здравни осигуровки 3247.75 

4. Ремонт на тоалетна 1300.64 

5. Офис разходи и материали 6065.41 

6. Благотворителност 9312.56 

7. Коктейли 8616.66 

8. Митинги 4902.58 

9. Медийни изяви 1734.26 

10. Рекламни материали 1266.66 

11. Представителни разходи 460.70 

12. Други 410.28 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 46655.42 



ПРИХОДИ:  

1. Встъпителни вноски 11000.00 

2. Членски внос 29500.00 

3. Благотворителност 9346.00 

4. Партия “Общински съвет за Стара Загора” 3000.00 

5. Спонсорство от членове на Клуба 2500.00 

6. Други 188.01 

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 55534.01 

 

Налични в касата на Клуба: 3699.50 лева 

Налични в Булбанк АД: 5179.09 лева 

ОБЩО НАЛИЧНИ: 8878.59 лева 

 

Съставил: /п/ 

/Хр. Бонев/ 

 

Проверил: УТВЪРДИЛ: 

Ковчежник: /п/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /п/ 

/М. Петков/ /Хр. Бунарджиев/  

 

• Г-н Христофор Бунарджиев – сега аз имам няколко офиса под наем, тъй като моята сграда 

още не е готова и като знам какво плащам, все пак ремонта е извършен еднократно.  

• Г-н Петко Балабанов – на справката е видно колко са наличните пари в касата и колко са в 

Булбанк. Ще се увеличат малко, защото тази вечер очаквам да приемем двама нови членове. 

По този случай да ви помоля, който има да си плаща членския внос да го направи при добро 

желание за първо и второ тримесечие. 

• Г-н Николай Шопов – искам първо да отбележа, че предстои да гледаме бюджета на 

Общината. Тъй като нашия Клуб направи една година и произведе първия си продукт с 

акционерния си капитал. Ние направихме един акционерен капитал от 60000 лева със който 

произведохме 5 общински съветника. Сега навлизаме във втората си година и от отчета на УС 

виждаме, че средствата които са минали са около 55000. Предлагам на новото ръководство на 

следващото събиране да предложи бюджет на Клуба за 2005 г. В рамките на този бюджет 

мисля, че ще можем да начертаем и по точно задачите. Всички тези неща, които в момента ги 



правим е много хубаво, факта, че ние се ориентираме към тематика организирано и един Клуб 

застава зад своите членове както е за ресторанта на Клуба. При всички случаи трябва да 

изберем ресторант, който е собственост на член от Клуба. По същия начин и с вестника, по 

същия начин и с други неща, които ще се развият по нататък. Абсолютно съм сигурен, че един 

бюджет от 50000 лева подкрепен с няколко проекта през годината за около 100-150 хиляди 

лева, което е напълно възможно тъй като новите проекти по програмите излязоха вече и 

финансирането започва от март до септември и Клуба като Сдружение с нестопанска цел има 

право да участва в много подобни проекти. Имаме шансове и в медийна програма, имаме 

шансове и в създаване на точно този клуб, който при всички случаи ние имаме много 

впечатления, тъй като сме обиколили доста места по света и знаем какви изисквания има и аз 

съм сигурен, че можем да направим в крайна сметка, да решим до края на 2005 г. и 2006 да 

изградим такъв комплекс който да отговаря на това, което представлява нашия Клуб. Смятам, 

че ще бъде добре, ако УС формира бюджет и набележи няколко точни конкретни задачи, които 

без да са много претенциозни ще ги изпълним и този начин ще убедим и себе си и останалите 

в града, че ние сме действително хора, които съзидават и правят нещо. 

• Г-н Мирослав Петков - добре е да се направи бюджет, който да се спазва, но трябва да 

внимаваме какво ще се заложи в приходната част. Защото от една страна е ясно – встъпителни 

вноски и членския внос на членовете от Клуба, но ако заложим някои програми за около 

100000 лева, това означава да натоварим УС и със стопанската дейност на Клуба – тя не е 

стопанска, но по някакъв начин те трябва да работят за да произведат тези средства и това е 

вече нещо съвсем друго, което трябва да го обсъдим и решим. 

• Г-н Иван Славов – можем да излъчим група от няколко души от Клуба, експерти по проблема, 

които да се занимават с подобни проекти, които могат да генерират приходи. Прихода да бъде 

оползотворяван в Клуба и по този начин можем да финансираме медийна кампания и плащане 

на експерти по въпроси по които ние нямаме достатъчно време и квалификация. Така и така 

сме на вълна бюджет, ние обсъждахме дълго време бюджета на Общината и от личния, 

семейния , фирмения до общинския и държавния принципа е един и същи. Хубаво е наистина 

да имаме бюджет. 

• Г-н Христофор Бунарджиев – задължително е Клуба да има бюджет. 
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• Г-н Иван Славов – г-н Шопов да преминем към общинския бюджет. 

• Г-н Николай Шопов – ние си поставихме сериозна цел в рамките на три заседания в 

които всички участваха съвсем доброволно групата общински съветници и УС след 

едно доста щателно обсъждане, в което взеха участие доста хора и общо взето се 

обединихме около мнението, че в крайна сметка Общината трябва да има бюджет. 

Този бюджет, който е направен реално е консолидиран и приходите са гарантирани 

и залегнали в него на база на факта, че 2004 те са имали едно изпълнение в рамките 

на 18 млн. собствени приходи и са заложили в новия 70% от тази стойност. 

Предвидили са факта, че така или иначе средствата ще растат благодарение на 

кониктурата и на факта, че много допълнителни инициативи има и давайки ниска 

стойност е ясно, че тези приходи ще се съберат. Така са формирали и разходната 

част, а основната разходна част това са образование, здравеопазване и там 

Общината играе повече като пощенска кутия и това са държавни делигирани 

средства. Така, че както и да го погледнем бюджета на Общината ще бъде изпълнен 

без проблеми. От тази гледна точка като съпоставим позицията на общинската 

администрация тя просто ще бъде като пощенска кутия през нея да минат 

държавните средства и да събере общинските приходи, да си изпълни годината, да 

си прибере заплатите и да е доволна. Може и да получи някой лев и като премия 

защото добре си е изпълнила дейността, а при всички случаи ще формира и остатък. 

Обаче нашата гледна точка ни казва друго, че реално погледнато едно такова 

статично отношение не ражда продукти и ползи за това общество. Ако Общината 

има претенцията /както няколко пъти вече се случва/ и то е факт, че Кмета е най 

големия Работодател като управлява доста хора, ние поставяме някои изисквания. 

Защото ние не можем да бъдем против бюджета като философия и концепция 

защото трябва да го има. Смятам, че можем да бъдем взискателни и някои от 

предложенията, които се формираха ние се обединихме около мнението, че в 

общинския бюджет през миналата година в едно от перата в разходната част, а това 

са текущите ремонти по училищата тъй като базата е общинска разходите са големи. 

Това всяка година иска някаква поддръжка. Критериите по какъв начин се 

изразходват тези средства и каква е ефективността вече са размазани. От тази гледна 

точка се оказва, че контрола не е ефективен и парите там могат да бъдат оспорвани. 

През 2005 година са заложени за такива текущи ремонти 500000 лева. Къде и как ще 

отидат това става ясно в края на годината и с няколко прегласувания Общинския 

съвет ще направи анексиите и промените в бюджета защото те са дадени. А нашата 

Община има добра позиция тъй като отоплението е на газ и разходите за тази 

издръжка са значително по малки отколкото в другите общини. В 2005 г. Общината 

влиза с 4260000 лева, които са вложени на депозитни сметки. Това е гордост за 

общинската администрация и гласоподавателите ще бъдат доволни от този кмет, тъй 

като тези пари са спестени, не са ги похарчили и не са злоупотребили с тях. 

• Г-н Христофор Бунарджиев – това е белег на лошо управление 

• Г-н Николай Шопов – нашата позиция е , че можеше с тези пари да се дадат много 

повече допълнителни услуги, да се постигне нещо или да се направи сериозна 

 



инвестиция. Ние на два пъти през годината предлагахме и “Газоснабдяване” ООД и 

метанизацията на автобусите. Тези неща по един или друг повод не се случиха, да не 

говорим, че няма пробита нова улица, няма ремонтирана сериозно улица, няма 

направени промени в рамките на града, тоест няма градоустройство. Идваме до 

извода, че инвестиционното звено в Общината /това го призна и кмета/ е много 

слабо. Той няма на кой да се опре в тази гладна точка. Когато нашия Председател му 

спомена това за Работодателя той отговори, че съвсем логично е да стане член на 

нашия Клуб. Той е съгласен и би бил благодарен да постъпват идеи от нас и те са 

отворени да приемат за да могат нещата да вървят напред. Ще видим през годината 

дали ще намерим възможност да работим. По отношение на бюджета искам да чуем 

и г-н Драгов в качеството му на финансист , защото той се е подготвил. 

• Г-н Драгомир Драгов - аз съм нахвърлил някои бележки по цифрите за миналия 

период о това което се предлага. Силната страна на бюджета за 2005 г. е неговата 

приходна част, защото има заложен един ръст от 17% спрямо миналата година. Този 

ръст практически идва 9% за сметка на централния бюджет и 29-30% ръст за сметка 

на общинските приходи, които се очакват. Ръст на приходите имам пред вид като 

цифра заложена, тъй като това са практически постигнати данни и отчети събрани от 

приходи през 2004 г. От 43755000 дават 25000000 централизиран бюджет и 

18200000 са предвидени общински приходи. Какви са изводите за източниците – 

първо 25 млн. от централния бюджет са абсолютно сигурни приходи с вероятност да 

се увеличат след м. август след евентуално преизпълнение на Републиканския 

бюджет. Останалите които се предвиждат от общинския бюджет всъщност е 

заложена според мен сума която не е напрегната, тъй като това са вече постигнати 

резултати, а не от имоти на които постоянно се увеличава тяхната данъчна оценка и 

оттам и приходите за Общината при всяка сделка са 2-3 пъти повече. В този смисъл 

приходите от Републиканския и местния бюджет, които се очакват са абсолютно 

твърди и в най лошия случай би са постигнати. Източниците от които е съставена 

разходната част са гарантирани със възможности за значително увеличаване и по 

двете линии. За миналата година тъй като тези цифри са изпълнени на 104% , а 

някои не данъчни приходи са над 106%. Резервите за повишаване на приходите са 

повишаване събираемостта на такси, глоби и други, които и сега значителна част не 

са отчетени, тъй като не са събрани, а някои глоби по схемата практически не идват в 

Общината защото Агенцията за държавни вземания ги събира и по този начин 

Общината не може пряко да влияе за повишаване на степента на събираемост. 

Второто е увеличаване на не данъчни проходи и трето резерви, които въобще не са 

застъпени и това са резерви от големите инфраструктури, които са вече частни на 

територията на Общината – имам предвид Енергоразпределение, БТК които ползват 

общинска инфраструктура. Досега бяха държавни и нямаше механизми да бъдат 

събирани от тях такива средства. Те постоянно рушат в една или друга степен 

изградената от Общината инфраструктура. В разходната част разчета така е 

направен, че са заложени 100% усвояване на разходите. Инвестиционната програма 

е 5227000 като две трети от нея са с характер на капитално строителство и една трета 

/което е също капитално/ за доставка на машини и съоръжения. От което е видно, че 

практически около 2 млн. които се събират от приватизация на общински имоти, не 

отиват в управленчески решения, а са свързани главно с покриване на недостига на 



разходи със капиталов характер. Това доказва, че в Общината няма развито силно 

инвестиционно звено да следи нещата. И по тази линия една част от разходите които 

са по текущата издръжка / а те са значителни / там се минава на принципа на текущ 

ремонт. По начало няма методика по която да се види кое е основен ремонт и кое е 

текущ. Основния ремонт предполага изготвянето на количествена сметка 

предварителна, последваща количествена сметка. Там са заложени количества и 

единични цени и при завършването на един ремонт например на едно училище 

колебанията дали е изпълнено нещо, пък да се плати, възможностите са много 

малки. А при текущите ремонти отчетите за това какво е свършено не е ясно и затова 

в повечето случаи всички текущи ремонти не са качествени и не издържат на 

времето като още през първата или втората година се създават проблеми които са 

съществували и преди. Не са изчерпани средствата за събиране на повече приходи и 

развиване на по голяма инвестиционна програма в това число с хигиенизиране и 

благоустрояване. Общината има добър рейтинг защото само ръста на приходите на 

едната спрямо другата година е 30%. Сигурно Общината трябва да търси някакви 

заемни средства, кредити или да използва някакви дългове и инструменти като 

облигации или нещо подобно за да се направи такава програма в която по голямата 

част от значимите обекти като операта и историческия музей, канализации и други 

бъдат завършени. Просто сега само се поддържа огъня. Например дава се 250000 

или 500000 както е за операта които са крайно недостатъчни и докато се реализират 

се създават други проблеми в строителството. Това са около 10-12 по сериозни 

структурни обекта. Като цяло макар това да не е желания бюджет за Общината, аз 

считам, че приходите и разходите са добре от гледна точка на това, че разходите са 

посочени там където им е мястото с което е постигната една философия да се 

поддържа инфраструктурата и потребностите и на селата от една страна, от друга 

страна има ръст за почистване, хигиенизиране и благоустрояване на града. Но прави 

впечатление, че около 43% от Републиканския бюджет и малка по малка е цифрата 

от общинския отиват за образование. В Клуба се разисква една идея, която не знам 

до къде стигна за някаква оптимизация на училищата / в един разговор с Кмета 

разбрах, че и той е съгласен , но е безсилен/. Има значителен резерв за оптимизация 

на училищата, смяна на системата за контрол, тоест Общината е само една пощенска 

кутия без да има възможност за обратен контрол за ефективното стопанисване. Това 

са резерви, които ако евентуално се оползотворят ресурса за по сериозна 

инвестиционна програма и мероприятия, свързани с благоустрояване и 

здравеопазване ще е значителен в порядъка на около 2 млн. лева. Отчитам и това 

което Общината е заложила за покриване на минималния недостиг от 

инвестиционни финансови потребности. При тази даденост на приходите бюджета 

правилно е разпределен, защото нещата които казах като резерви и с известна 

критичност не зависят от кмета и Общинския съвет. Има други държавни дадености 

за решаване на тези въпроси и аз смятам, че може да се даде за бюджета една 

положителна оценка от гледна точка на неговото възможно най добро 

разпределение. 

• Г-н Иван Славов - оценявам това което е направил г-н Драгов, защото това е един 

професионален анализ. Искам да ви обърна внимание върху един много съществен 

факт, който ние дебатирахме и от гледна точка на Работодатели още в началото 



инстинктивно усетихме. На заседание на УС и общинските съветници присъства и 

Кмета по собствено желание. Групата на Кмета не знм защо смяташе, че ние сме 

настроени по някакъв начин негативно спрямо приемането на този бюджет. След 

всички разговори и анализи, които направихме се оказва, че сме прави доколкото 

интуицията ни подсказва, че има нещо нередно. Оказа се, че този бюджет наистина 

изглежда много добре и човека, който има най голям опит и квалификация при 

приемането на бюджети г-н Андронов е на същото мнение. Все пак, обаче най 

важната предпоставка за приемане на един бюджет това е целта и стратегията му. Аз 

правя домашен бюджет и като преценя, че ще имам приход от дейността си, аз 

предвиждам например разходи за кола или апартамент, но това е само в контекста 

на стратегията която аз имам, в контекста на идеята да да карам кола. Ако нямам 

стратегия този бюджет виси във въздуха. В закона за общинските бюджети има 

постъпкова процедура при която един бюджет трябва да бъде приет и гласуван. 

Първа точка при това е приемане на стратегия за развитие на града преди приемане 

на бюджета. Такава стратегия не е гласувана. Значи ние приемаме бюджет който 

изглежда прекрасно, но той не е съобразен с никаква линия на поведение – с 

никаква стратегия. Вярно е, че има пари за всичко но нещата се решават на парче. 

Вярно е, че няма дефицит но в крайна сметка това са изолирани позиции които 

правят добро впечатление, но не издават никаква визия и поглед върху цялото. 

Господата Шопов, Вълков и Младенов ще дадат една по детайлна представа. 

• Г-н Валентин Вълков – далеч съм от мисълта, че ние трябва да използваме всяка 

година при приемането на бюджета едно отношение или понятие, което не ми се ще 

да бъде напълно положително, независимо от приходите и ръста. То не е вследствие 

на ефективно използване на стария бюджет или някакви приходи от дейността на 

общинска администрация. То е приход от промяната на законите за ДОД и от свръх 

бюджета в национален мащаб. Аз мисля, че ние сме хората и организацията която 

трябва да използва едно основно понятие и то да бъде претенциозност – да бъдем 

по взискателни по отношение на бюджета, тъй като няма кой друг да го направи, а 

не да изчакваме тактическата задача, която общинска администрация е планирала 

да решава през тази година. По отношение на стратегията – това е вярно, бюджета 

трябва да се внесе в Общински съвет придружен от една стратегия изготвена от 

общинска администрация. В миналия и този Общински съвет не е имало хора или 

партия да имат някаква яснота каква да бъде стратегията на развитие на град Стара 

Загора. Значи на мен ми хрумна мисълта, че ние сме хората които можем да 

разработим една такава стратегия и да бъдем всяка година много претенциозни по 

отношение на предлагания ни бюджет, тъй като знаете, че последните две години 

има достатъчно пари и общинска администрация не може да ги усвои в текущата 

година. Поради липсата на стратегия няма и къде да ги насочи дори и в 

проучвателни дейности защото няма какво да прави. Въпреки всичко като 

Председател на комисията по имоти аз твърдя, че в този бюджет няма разходи за 

правене на нещо като тухла върху тухла. Ремонти много, капиталови разходи също, 

но това хладилници, компютри, ако се задълбочите в бюджета. Вярно е , че 

Общината има нужда от автомобили и от много други работи, но определено 

стопанисването на средствата не е достатъчно и капитализацията през последните 6 

години я няма. Продадоха поголовно всичко и изпълняваха план – приватизацията 



имаше план 1300000, а продаде 2500000. Няма никаква статистика по отношение на 

това какво се е случило до сега и никакъв анализ какво се очаква за следващата 

година. Получи се излишък в бюджета, средства с които можеха да работят цяла 

година ние ги държим и знаете какво стана с имотите. Аз четох какво правят в Бургас 

като не им стигат парите – построиха по 100 евро, а продадоха по 1000 и във Варна 

по същия начин. Ние сме единствения голям град в който артисва бюджет. Варна, 

Бургас и Пловдив са потънали в дългове но правят едни сериозни инвестиционни 

процеси. Ако ние искаме този град по бързо да расте и има ли недостиг, значи се 

развива, но има ли излишък значи работата не е добре. Значи бавно се работи, да се 

отчете една година, ден да мине друг да дойде. В хода на дискусиите аз съм си 

записал 13-14 работи и предполагам, че ние ако направим една анкета с гражданите 

всеки да посочи какво иска да има в този град, значи ние наистина можем да 

изработим една сериозна стратегия която да служи през следващите 10-15 години 

най малко. Просто администрацията не знае какво да прави тези пари – мажат 

прозорците на училищата едно върху друго всяка година и съм гледал как падат 

мазилките на следващата година. Некачествените ремонти са налице и те са 

вследствие на едни порочни системи и търгове. Аз забелязах и друго, че от 2-3 

години не съм сигурен дали бизнеса в тази Община работи с парите от бюджета. 

Тези 18 млн. се харчат в Стара Загора и аз не съм убеден, че някой от вас по някакъв 

начин работи с Общината. В другите големи градове има приети от Общински съвет 

правила, че не може да участва в търг фирма, която не е регистрирана в Общината. 

Повечето големи търгове мисля, че се печелят от чужди фирми и това трябва да бъде 

наша политическа позиция. Ние се справяме и без Общината , но се учудвам на 

политическите партии които гласуват този бюджет досега и нищо не намазват освен 

както беше до миналата година когато имаше консултанти, експерти и др. в 

общинските предприятия. Но това бяха пари които бяха преразпределени за лична 

облага на членовете на Общинския съвет. Самите партии не знам колко са 

отчислявали от тези пари. Самите партии нищо не печелят – не може да управляваш 

20 млн. бюджет и да не намират начин да се субсидират, дали чрез нас или други 

фирми, но единствено ползват на аванта имотите. Нещо не е наред в цялата 

организация на този бюджет. Можем да даваме акъл но и имаме достатъчно 

компетентни хора които могат да контролират процеса и да казват кое не е наред – 

това ще бъде много полезно за Общински съвет. Ние веднага ще почнем да търсим 

сметка на Кмета или администрацията, че не са си свършили работата. Ние трябва да 

бъдем критични. Аз ще приветствам ако в следващото събрание постъпят 

предложения, няма да е късно защото този бюджет се променя /а ние трябва да се 

подготвим и за 2006, администрацията трябва до края на август да го представи в 

министерството, за да може да се изготви националния но той не е показван/. 

Всичко се прави проформа – има пари разпределят се, няма пари не се разпределят. 

Няма никаква стратегия - администрацията си върши текущата работа и след като 

няма в града недоволни това продължава по същия начин. Може поне 30-40% по 

ефективно да се управлява и върши повече работа. 

• Г-н Иван Славов – това което каза г-н Вълков е много важно и искам да ви кажа ,че 

нашето становище е да не вземаме конкретно становище на тази сесия по бюджета, 

но в хода на обсъждането му се родиха много ценни идеи и ние смятаме да ги 



прокараме от тук нататък през периода който бюджета покрива. Нека всички 

нередности, които успяхме да констатираме, да ги предотвратим при приемането на 

следващия бюджет. Например има едно обстоятелство, което касае всички нас и 

което всички решихме, че трябва да бъде прокарано на Общинска сесия. Става дума 

за приемането на един гаранционен фонд в който голяма част от дейностите на 

Общината да се поемат от частни фирми. В момента Общината се занимава с 

дейности, които не са нейна работа , които очевидно се оказаха не рентабилни. 

Например поддръжката на осветлението или на едни дупки по улиците или друга 

подобна дребна работа спокойно може да се възлага на частна фирма, която да 

бъде предмет на този гаранционен фонд. Този гаранционен фонд да отчислява 

приходи от приватизацията в рамките на общината, това са 10% с цел подпомагане 

на малки фирми и предприятия. Тези пари служат да се гарантират кредити на тези 

предприятия за извършване на дейности в рамките на Общината. Фирмата, която 

запълва дупки е частна фирма, тя ползва кредит гарантиран и осигурен от този фонд 

и дава отчет какви дейности е свършила и как е употребила парите, които ползва по 

тази програма. Това е много важно и можем да се ползваме всички – като почнем от 

консултантска дейност и свършим с най дребните услуги, които извършваме за 

града. Общината няма да се занимава с една тежка бюрократична машина и с неща, 

които не са нейна работа. 

• Г-н Христофор Бунарджиев - една бързо развиваща се икономика трябва да има 

планиран бюджет и дефицит. Аз не мога да си представя, че мога да приема в моята 

компания /ние вече четвърта година правим бюджет/ бюджет без заложен дефицит. 

Първо от гледна точка на коригиране на инфлационния индекс и второ според мен 

това е един сериозен стимул, който да даде възможност нарасналите разходи да 

бъдат компенсирани с допълнителни приходи по време на самото управление, а 

такива възможности има. Затова аз предлагам принципно да променим 

конструкцията на бюджета като заложим бюджетен дефицит който ще бъде за 

сметка на парични приходи свързани със инвестиционни дейности на Общината в 

сегашно време. За съжаление при едно управление при което има останали 4 млн. и 

700 х.лв. по сметките по лош пример от това аз не мога да си представя. След като 

знаете в момента лихвите по депозитите са 2% да разчиташ да сложиш 5 млн. лева 

при положение, че има изключително добра инвестиционна обстановка в града е 

просто незнание или некомпетентност. Аз наказах една служителка при мен, която 

преизпълни бюджета с 37%, значи тя не си е направила в началото на годината плана 

на дейността както трябва за да допусне такова нещо. Затова моля и ако другите са 

съгласни да внесем едно предложение, може би ще бъде малко революционно, за 

един планиран дефицит от 5-6% който е нормален за да не се стига в края на 

годината да остават излишни пари, които вече са инфлирали. 

• Г-н Мирослав Петков - нормално е да има един бюджетен дефицит в рамките на 

прогнозната инфлация . Това е минимума. 

• Г-н Христофор Бунарджиев – 200 трилиона е бюджетния дефицит на САЩ 

• Г-н Иван Славов - по този въпрос сме говорили предварително и г-н Вълков толкоз 

подробно го разработи, че днес стигнахме до среща с един експерт, защото бяхме 

убедени, че трябва да се заложи бюджетен дефицит. 

• Г-н Валентин Вълков – ние мислехме да не повдигаме този въпрос като не очаквах 



всички да са стигнали до това становище. Сигурно всички са убедени, че този 

дефицит без да го налагат някои общини, закона позволява да се заложи 10%. 

Община Стара Загора няма смисъл да залага дефицит, защото няма за какво – няма 

стратегия и 100 млн. да се заложат няма за какво да ги похарчи. Ние проучихме и как 

е било през последните няколко години благодарение на Славка Драгнева – 

бюджетния дефицит се е субсидирал от държавата. Единствено Община Стара 

Загора няма в Министерството на финансите представен план по бюджетния 

дефицит, който да бъде субсидиран от държавата. Всички големи общини са 

залагали бюджетен дефицит и в по малка или голяма степен е бил субсидиран от 

държавата. Г-н Андронов. беше против да повдигаме въпроса на сесията и ние не 

сме говорили да го поставим на сесията този въпрос. Още повече, че сега има много 

други форми за финансиране. Сега Кмета е планирал теглене на кредит от 8 млн. 

лева и вероятно ще мине през сесия и по 2 млн. да бъде усвояван през следващите 

години за довършване на операта тъй като там нещата действително са изостанали. 

Защото ако продължава така всичко което е направено ще се разпадне до 2 години. 

Този ремонт е наложителен тъй като и досега са хвърлени много средства. Голяма 

финансова грешка на Общината е било работата без бюджетен дефицит поне 10%. 

Не знам дали има смисъл от тук нататък, защото и да го предложим няма стратегия и 

няма къде да се разпредели. 

• Г-н Христофор Бунарджиев - когато се гласува нещо се отварят механизми които 

вече водят до корекции. Когато се приеме дефицита те ще бъдат принудени да 

търсят какво да правят. 

• Г-н Валентин Вълков – дефицита трябва да го сложим в приходната част, а какво ще 

сложим в разходната. От тази година има решение на държавата да не се субсидира 

дефицит, тъй като банките се отвориха и може да се тегли кредит. 

• Г-н Иван Славов – това е много интересно предложение и ние го обсъждахме. 

Имайте пред вид , че това няма да се възприеме никак положително от останалите 

общински съветници и това беше основния аргумент на г-н Андронов. Това 

представлява една негативна хипотеза от гледна точка на общинските съветници. 

Историята показва, че те искат на парче гласуването на инвестиционни проекти 

които нямат отворена рамка за реализация. Гласуването на едни кредити за в 

бъдеще фактически представляват един дефицит в бюджета. Въпроса е деликатен и 

не знам, тъй като и аз лично не съм убеден, че трябва да гласуваме този дефицит. 

Ако аз бях общински съветник и го преценя от гледна точка на хората присъстващи 

тук, щях да гласувам за такъв дефицит. Ако ние предложим залагане на дефицит 

означава, че трябва да се аргументираме, а за да се аргументираме означава, че 

трябва да кажем този дефицит ще бъде реализиран благодарение на реализацията 

на тези и тези инвестиционни проекти. Говорим за спортна зала, за екология, за 

градоустройствен план и за много други неща, но ние не можем да ги 

конкретизираме на този етап. 

• Г-н Христофор Бунарджиев - аз искам да ви кажа нещо интересно – като иска да 

печели Общината от инвестиционни дейности дайте да и дадем да изгради на 

“Евросити” инфраструктурата на база на планирания бюджетен дефицит, който ще и 

донесе огромни приходи след като един такъв проект бъде финализиран . Знаете как 

на Слънчев бряг Община Несебър изгради инфраструктурата и даде възможност за 



развитие на предприемачеството. Навсякъде по света е така – общината инвестира в 

инфраструктурни проекти като след това печели не само от данъците и таксите, но и 

от самото участие в проекта. 

• Г-н Иван Славов – лошото е, че в момента не сме готови да представим завършени 

проекти които да аргументираме 

• Г-жа Йовка Николова – има такъв проект – това е изграждане на инфраструктура за 

индустриална зона и това е обсъждано в Общината и е лично предложение на 

Кмета, ние също сме го обсъждали в Клуба. 

• Г-н Венелин Кръстев - искам само накратко да обобщя нещо, което има отношение 

към тази тема. Ние една година развиваме Клуба си и опипваме почвата. Мисля, че 

започват да кристализират посоките в които ще работим. Едното от нещата, което е 

във връзка с тази тема е, че още от сега започнахме да подготвяме с един добър 

специалист създаването на бюджета за 2006 г. Ще можем отдалеч да заложим 

всичко и това ще бъде възможно да става с участието на всички, защото може да има 

много идеи и те трябва да се обсъждат. По този начин можем да влияем когато 

предварително си подготвим нещата по бюджета. Не може вчера да го вземем, 

блъскахме си главите няколко дни и нямаме шансове до приемане на бюджета да 

направим нещо освен да се дърлим с тях. Ако Клуба разработи бюджет 2006, който 

да е три годишен стратегически и в него да се заложат по големи обекти за 

инвестиции и т. н. Другото което е в посока на работа, която ние утвърждаваме 

/случайно стана благодарение на едно питане за културата/ ние видяхме, че можем 

и трябва непрекъснато да получаваме текуща информация през годината и да я 

анализираме и създаваме критика и контрол към работата на Общински съвет във 

всички направления. Друго важно което можем да правим /вече почнахме да се 

ориентираме как да го правим/ е непрекъснати срещи с другите групи за да може 

като имаме някакви идеи да ги прокарваме не само с нашите 5 човека, а чрез 

членовете на другите групи. Въпроса е да имаме по ясно изготвени стратегии, според 

мен не е добре, че ние стоим и обсъждаме точките от дневния ред на Общинската 

сесия. Ние няма какво да се занимаваме с дневния ред освен ако има нещо което ни 

касае, ние трябва да сядаме и да си правим нашите стратегии и да прокарваме 

нашите идеи като опитваме да ги внедряваме чрез Общинския съвет. Трябва да има 

стратегическо планиране – това е много важно. Ние трябва да имаме нашата 

представа за града и да се опитваме да насаждаме тази представа в другите чрез 

нашите общински съветници и преговорите им с другите. Това да бъде пътя – защо 

сега да се караме. 

• Г-н Евгени Спиров – абсолютно съм убеден, че предложението за бюджетен 

дефицит няма да мине. Знам нашите общински съветници при какви трудни условия 

са поставени - да говорят с хора не компетентни в бизнеса и финансите, но въпреки 

всичко разумно е да се направи един дебат в рамките на добрия тон за да може за 

бюджет 2006 г. тези общински съветници да започнат да узряват. Този въпрос трябва 

да се коментира и да му се даде публичност. Защото всички тук сме на едно мнение 

за дефицита, за инвестициите но под различни форми. Независимо, че сме убедени, 

че няма да има успех нека да започнем. 

• Г-н Стефан Шоселов - това което каза г-н Кръстев е много правилно – ние не трябва 

да се разхвърляме на абсолютно всичко. Ние до момента гледаме точка по точка 



какво ще прави Общинската сесия – трябва да се спираме само върху определени 

точки които касаят бизнеса, инвестиционни програми и т.н. Точно така трябва да 

разсъждаваме защото сме хора на бизнеса – не трябва да се занимаваме с дребни 

неща които останалите групи могат да ги решават. 

• Г-н Петко Балабанов - според мен това трябва да бъде анкета и то сред всички 

граждани на Стара Загора чрез вестник “Старозагорски новини” за идеи и 

инвестиционни проекти. След това да се изготви стратегия на база на тези идеи и да 

се направи аргументирано предложение за следващия бюджет. 

• Г-н Иван Славов - предлагам да гласуваме предложението на г-н Бунарджиев – да 

направим ли предложение за бюджетен дефицит. Който е за това предложение 

моля да гласува. 

• Г-н Николай Шопов - мисля, че ние трябва да решим този въпрос по отношение на 

бюджета в изявлението което ще направим в сесията. В това официално изявление, 

изказвайки мнението на Клуба ние при всички случаи като препоръка вътре и като 

проектно предложение ще кажем и това – бюджетен дефицит. И ще посочим 

съответно за какво става въпрос – че за двете структурно определящи 

инвестиционни програми по отношение на завършване на операта и музея 

средствата са абсолютно недостатъчни. Трета точка е да даде Общински съвет 

съгласие за инвестиционен заем и то припокрива предложението за дефицита и 

смятам, че трябва да кажем да се планира бюджетен дефицит. 

• Г-н Христофор Бунарджиев - става въпрос за официална позиция на Клуба и ако той 

няма позиция като крупен инвеститор да разбере нуждата от това нещо, а само да се 

съгласяваме , че ще гласуваме с другите заедно за да не се караме няма смисъл 

• Г-н Петко Балабанов - ще ви запозная с един факт който колегите не го знаят. По 

миналата година бюджета на Общината е приключил на нула. Миналогодишния 

бюджет за първи път приключва с излишък, но трябва да ви кажа от къде идва този 

излишък. Общинския бюджет се формира от две неща – държавна субсидия и 

собствени приходи. Имайте пред вид, че тези 3 млн. които са от миналата година са 

от държавната субсидия и едва тази година могат да се разпределят в общинския 

бюджет и да се харчат. Това е много важен момент – икономисани средства от 

държавния бюджет за текущата година не могат да се пренасочват в общинския 

бюджет, който е формиран на базата на собствени приходи на Общината. Ако има 

остатък той се прехвърля за следващата година в общинския бюджет и тогава се 

преразпределя. Аз предлагам да прекратяваме дебатите, защото имаме още една 

точка, а пък времето много напредна. Ние много късно почнахме да го обсъждаме 

този бюджет. 

• Г-н Тенчо Руканов - това, че е късно никога не е късно защото след 1 месец може да 

се промени този бюджет – закона дава право той да се актуализира. Трябва да се 

направи някаква стъпка за да може да се направи и втора стъпка. Какво 

представлява един бюджет на Общината – пълно лентяйство. Събират се 

счетоводители и финансисти и независимо от нуждите дават 10% ръст спрямо 

предната година и те няма да мръднат. В случая ако се предвидят някакви средства 

трябва да се предвидят от някакъв екип тоест самия Общински съвет да си предвиди 

средства и да излъчи експерти които да изградят стратегията. Самия Общински съвет 

извън администрацията да изработи алтернативен бюджет който да пари под 



краката на тази администрация и да ги накара да работят. Липсва здраво 

инвестиционно звено, липсват и проекти по които да се кандидатства и да се ползват 

субсидии. То си върви така монотонно и меланхолично и някой трябва да го каже. 

Днес ще го кажем и след 1 месец, когато сме по готови ще направим и втората 

стъпка, на третия път ще стане нещо.  

• Г-н Николай Шопов - да ви информирам как се прави проектно бюджета. Всяко 

звено в Общината е задавало една рамка и казва искам толкова. И квадратчетата са 

напълнени на база на исканията. Това е свалено веднага с 30% което гарантира 

приходите и автоматично тия разходи си влизат, усвояват се и точка. Ние 

направихме една голяма грешка, че се съгласихме да се ликвидират Благоустройство 

и комунално стопанство и Охраната. Сега виждате, че тези хора виснаха с една 

излишна издръжка и затова сега Кмета стана най големия Работодател. По същия 

начин 200 цигани ходят и чистят, а можеше три малки фирми да работят.  

• Г-н Иван Славов – колеги предлагам да гласуваме предложението на г-н 

Бунарджиев и аз ще се аргументирам защо ще се въздържа. 

• Г-н Христофор Бунарджиев – така в момента влияеш на гласуването 

• Г-н Иван Славов - вярно е, че влияя но имам един аргумент който така или иначе 

предварително трябва да кажа. Няма ли да олекнем пред сесията след подобно 

недостатъчно аргументирано предложение. Да гласуваме и който е за, моля да 

гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 26 

Против 0 

Въздържали се 7 

 

• Г-жа Йовка Николова - може ли да направя едно под предложение - преди сесията 

да се срещнем с другите политически сили и да обясним защо сме взели такова 

решение? 

• Г-н Христофор Бунарджиев - точно така. Ако си спомняте стария УС прави срещи с 

политическите сили по наши две предложения. Такива ясни икономически решения 

трябва да бъдат огласявани и съгласувани.  

• Г-н Валентин Вълков - ние ще предложим приемане на дефицит, но ще ни питат 

какво ще правим с него и тогава какво ще отговорим. Съжалявам, че го няма г-н 

Нешев да вземе отношение, защото той инициира една идея, която е на база на 

новата транспортна схема на града. Става въпрос на връзката на ул. “Августа Траяна” 

през Бедечка за Голеш което решава един сериозен проблем за движението в града. 

По този въпрос в Общината нищо не се прави, защото архитектите са си свършили 

работата. Или подземни гаражи, тъй като трябва да има нещо много актуално като 

проблем за Стара Загора за да защитим този дефицит. 

 

 

 

 



Приемане на нови членове - докладва г-н Иван Славов   

      

   

• Г-н Иван Славов – ще помогнете много на г-н Вълков ако му дадете идеи, за да се 

аргументира пред сесията. Минаваме на следващата точка. Постъпили са две нови 

заявления за приемане на членове и това са г-н Илиян Илиев когото аз в известна 

степен представих, но той има двама поръчители които ще се изкажат за него след 

което г-н Илиев ще направи кратко изявление за мотивите си и представяне на 

дейността си. 

• Г-жа Йовка Николова – познавам г-н Илиев от две години и той не е собственик, а е 

представител на първата в Стара Загора фирма за захарни изделия “Захара”. 

Фирмата се води на съпругата и тъста му. Но не е това мотива да бъде член на нашия 

Клуб, не е и това, че е завършил в Оксфорд, а мотива му е че може да инициира 

много ползотворни за града и клуба идеи. Ние имахме многократно срещи с него по 

казуса Кошлуков - Андронов и смятам, че точно такива идейни хора имат място в 

нашите редици и ще помогне за имиджа и дейността на Клуба.  

• Г-н Евгени Спиров – той е най сериозната ми конкуренция в града и въпреки това 

ние работим изключително добре и ползотворно независимо, че сме в един бранш. 

Той не е от нашия град, от Пловдив е, но това не пречи, той е изключително активна 

личност и в политиката и в бизнеса. Смятам, че наистина би намерил едно добро 

място в нашите редици.  

• Г-н Илиян Илиев – дами и господа, благодаря ви. Като биография наистина съм 

пловдивчанин но след като съм женен за старозагорка нали знаете тукашните жени 

притежават това качество да претопяват мъжете от вън и по скоро съм заралия 

отколкото майна. Завършил съм английска гимназия в Пловдив и по стечение на 

обстоятелствата 1987 г. бягах щастливо защото млад бягах от социализма и това дава 

някакви шансове там. 1992 г. се върнах, завършил съм психология но не работя това. 

С г-н Спиров се познаваме от времето когато бях шеф на Мобифон и той беше 

първия дилър в Стара Загора на мобилните комуникации. След това бях две години 

заедно в Пловдив с група известни банкери по времето когато Виденов 

унищожаваше банките и арестуваше наред всичко що е банкер. След това частен 

бизнес, сега в “Захара” интересите ми се защитават от жена ми, освен това съм 

акционер в холдинг “Европа”, имам и друга фирма с която работя, напоследък съм 

по познат като политик. С Кошлуков сме съученици от гимназията и изключително 

близки приятели. Лично аз политиката я възприемам като част от една по 

дългосрочна стратегия която аз за себе си съм изградил. А защо идеята за Клуба се 

оформи в мен, причините са комплексни, но всичко се свежда до една дата – 

01.01.2007 г. Не знам колко от вас са имали възможност да прочетат поне част от 

Договора за присъединяването към Европа, аз лично с възможностите които имам 

като допуск до определена секретност съм прочел само 850 от близо 5700 страници. 

Трябва да ви кажа, че който е бизнесмен просто трябва да му мисли, защото ще 

дойдат хиени, които ще се опитат да разкъсат българския бизнес и за мен 

единствената възможност той да оцелее и ние да оцелеем е една подобна 

организация. Идеята е защото следващите 4 години от 4 млрд. и 900 млн. евро, 

които ще се разпределят 840 млн. ще влезнат директно в Стара Загора и региона и аз 



не искам тези пари да отидат в софиянци, които да подхвърлят трохи на нас за да им 

вършим черната работа. Единственото спасение според мен от това което предстои 

на българския бизнес това са такива обединения, които да изграждат свои лобита – 

икономически, най вече политически и просто да се спира всякаква възможност 

някой друг да взима парите, които ние можем да вземем. По тази причина слушайки 

дебатирането на бюджета ще ви кажа, че по една инициатива на Новото време за 

училищата вече започна да се готви схемата по която парите ще изчезнат – те няма 

да влезнат при мен или във вас. Всички закуски и млека които ще започват да се 

раздават просто ще отидат в други фирми които вече са намерени и подготвени за 

тази схема. Така, че утре нашите деца ще пият не мляко от 3%, а от 0.8% и разни хора 

ще слагат това в джоба си, ще ядат закуски с брашно от 24 ст. – ние с г-н Спиров 

знаем каква е разликата в брашната. Така, че това е причината с идеите които имам 

да защитим частния бизнес от непрекъснатия инфантилизъм на държавата спрямо 

частника, непрекъснатото насаждане в хората за чорбаджии изедници без да знаят 

как си късаме задниците по 18 часа на ден за да оцеляваме, а и да даваме хляб на 

хората. С постоянното издевателстване на ХЕИ, доктори, ДВСК и данъчни които не 

разбират собствената си същност, а гледат как да измъкнат повече пари от нашия 

джоб – ето това е идеята заради която искам да стана член на Клуба. Аз съм убеден, 

че само една такава организация може да осигури защита на всички заедно – 

спомняте си приказката за Кубрат и наръча пръчки. Накрая искам да кажа, че може 

би след 4 месеца ще бъда принуден по закон да не се водя бизнесмен, но моето 

виждане е такова – политика се прави с пари и политиката се прави за да управлява 

пари, така че, сега съм член на Клуба и ако даде господ да стане така, че да тръгва в 

някакво друго русло се надявам, че няма да ме изхвърлите ако сега ме приемете 

защото аз съм на мнение , че политика и бизнес не върви. Благодаря. 

• Г-н Иван Славов – мисля, че нямаме никакви основания да Ви откажем и който е 

съгласен моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 33 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

• Г-н Иван Славов – следващото заявление е постъпило от г-н Велизар Балабанов и 

първия поръчител съм аз. Това е брата на г-н Петко Балабанов и аз го познавам от 

1990 г. Бяхме съдружници във фирма в която той беше управител. Той направи 

първия мост на видеотехника от Дубай с тази фирма. Впоследствие по негова 

инициатива бяха подети много начинания, които бяха явление за този град. После 

пътищата ни се разделиха и впечатленията ми на този етап за него са задочни за 

начина по който се развива и отношението му към работниците. Те са положителни. 

Втория поръчител е г-н Аргиров. 

• Г-н Васил Аргиров – нищо друго не мога да кажа , аз го познавам от 13 години, той 

смени доста дейности и повечето хора го познават в парфюмерията и козметиката, 

но не само там – кафе машини и още много дейности. Отговаря на всички 



изисквания да бъде член на нашия Клуб. 

• Г-н Велизар Балабанов – както вече чухте казвам се Велизар Балабанов и се 

занимавам от 15 години с частен бизнес и първата ми фирма, която направих беше 

през януари 1990 г. Някои казват, че съм се занимавал с много неща, в характера ми 

е да търся предизвикателствата. В момента това което правя и това което имаме е 

магазини за козметика и парфюмерия, също и съм партньор на концерна “Нестле” 

относно кафе автоматите в цялата област Стара Загора. С някои от тук съм работил, с 

някои съм бил съдружник преди години, а това което мога да кажа за себе си е, че 

вероятно още 15 години ще се занимавам с бизнес. Според мен мястото ми е тук 

сред хората с които говоря един и същи език и имаме едни и същи проблеми. 

Другото което мога да кажа за себе си е , че винаги съм се старал в бизнеса 

независимо какъв е бил той да бъда коректен, да бъда ясен и да бъда точен. С чиста 

съвест мога да кажа, че до този момент съм успявал да го правя и се надявам така да 

бъде и в бъдеще. С опита, който съм придобил за тези години мога да бъда полезен 

на Клуба в някаква степен Това е в общи линии. 

• Г-н Иван Славов – предлагам който е съгласен г-н Велизар Балабанов да стане член 

на Клуба, моля да гласува 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 33 

Против 0 

Въздържали се 0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среща от инициативата „Срещи на Клуба с видни политици“ - среща с депутата Емил 

Кошлуков и представители на „Новото време“. Обсъждане на проблемите на града, бизнеса 

и проекта “Евросити”   

      

 • Г-н Иван Славов – значи колеги следващия път ще гласуваме р-т “Ескейп” за ресторант на 

Клуба и финансирането на вестника с последвалите регламенти и договори които ще уреждат 

нашите взаимоотношения с ресторанта и вестника. Искам да направя едно предложение – тъй 

като срещата с г-н Кошлуков не се състоя , да разгледаме проекта “Евросити”. До момента г-н 

Нешев е единствения експерт който се занимава с проблема и написването на проекта за да 

можем да го внесем в МО. Цифрите, които той постигна са прекалено оптимистични, те 

представляват една рамка в която максимално може да се развие проекта. Той е направил 

едно проучване и констатира, че земите са около 390 дка и ще бъдат застроени със жилищно 

строителство, примерно 2 хотела и 2 бизнес сгради на обща квадратура 760 х. м2 и ще коства 

200млн. евро. Строежа ще продължи 5-6 години, той ще бъде разпределен на етапи и всеки 

етап да бъде защитен и планиран. Имайки пред вид, че това финансиране предполага 

продажба на зелено на етапи и участие на много сериозни финансиращи институции. За да го 

направим още по реалистичен предлагам да изберем няколко души, които да участват в 

изготвянето му и да отразяват квалификацията по различни страни на проекта. Предлагам един 

финансист, един юрист и още един специалист, който се е занимавал с подобни проекти. Аз 

лично искам да предложа г-н Бунарджиев, г-н Драгов и г-н Младенов. Предварителните 

намерения са заявени, проекта е представен. Ако има други предложения или някой иска да си 

даде отвод, моля да го коментираме.  

• Г-н Илиян Илиев – по скоро трябва да се наблегне на социалния елемент, МО се интересува 

какво ще получи то, какво ще получат негови служители и какъв социален ефект ще има върху 

пенсионирани военни. Ако например кажете, че строите блок от 100 апартамента от които 20 

давате на военни, които служат, в инфраструктурата ще назначим 500 пенсионирани военни 

това за тях вече е в плюс. Или ако кажете, че за 5 години осигурявате работа на 3000 военни 

пенсионери, на които те се чудят къде да им намерят работа това също е в плюс. Никой не иска 

конкретни данни, тук става въпрос за оказване на политическа помощ и не само г-н Кошлуков, 

но трябва да се хване и г-жа Масларова, г-жа Михайлова също може да помогне. Трябва да се 

изложи концепция, а не да се прави голямо смятане.  

• Г-н Иван Славов – на нас ни трябва една груба рамка, която да влезе за разглеждане в МО. Г-н 

Руканов ще бъде полезен на по късен етап, когато проекта се възприеме и е необходимо да 

бъде детайлизиран. На този етап е важно как изглежда проекта на пръв поглед – всички 

икономически, социални и политически ефекти, които той може да има в обществото.  

• Г-н Илиян Илиев – Аз ще направя политико- социален анализ още повече, че аз ще го 

защитавам в МО и до 6-7 ще можете да видите защитата такава каквато е изложена като 

концепция и ще имате възможност до 10 да го разгледате и на 10 на срещата с г-н Кошлуков да 

изкажете вашите виждания. Аз не искам да участвам в комисията по изготвяне на проекта, 

защото ще съм политическата фигура, която го защитава. 

• Г-н Иван Славов – ако сте съгласни да присъединим г-н Нешев към предложения екип, моля 

да гласувате 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 33 

Против 0 

 

 

Решения на събранието   

       

1. Общинските съветници от групата на Клуба на Работодателя да предложат на общинската 

сесия да се заложи бюджетен дефицит в бюджет 2005 г. 

2. Приема за редовен член на Клуба на Работодателя г-н Илиян Илиев Илиев. 

3. Приема за редовен член на Клуба на Работодателя г-н Велизар Георгиев Балабанов. 

4. Избира работна група, която да подготви проекта “Евросити” за представянето му в МО в 

състав: г-н Никола Нешев, г-н Христофор Бунарджиев, г-н Драгомир Драгов, г-н Недялко 

Младенов и г-н Тенчо Руканов. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов 

закри събранието. 

 

Протоколчик: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: 

/Хр. Бонев/ /Иван Славов/   


