
Протокол от 10.05.2005г. 

 

Обсъждане на материалите за Общинска сесия на 19.05.2005 - докладва г-н Николай Шопов   

  

Днес, 10.05.2005 г. в клуб-ресторант “Ескейп” от 19 часа се проведе общо събрание на 

членовете от Сдружение с нестопанска цел “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 73 члена 

списъчен състав присъстваха 37 члена. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

Среща с министър Васил Иванов – Лучано  

Обсъждане на материалите за Общинска сесия на 19.05.2005 г. – докладва г-н Николай Шопов 

Информация за направените предложения на Клуба за участие в парламентарните избори – 

докладва г-н Иван Славов 

Бизнес предложения – докладва г-н Станчо Пантов 

Бизнес план за промяна медийната концепция на Клуба – докладва г-н Иван Панчов 

Прекратяване на членство в Клуба – докладва г-н Иван Славов 

Приемане на нови членове – докладва г-н Иван Славов 

Информация за Клуб на Работодателя - Ловеч – докладва г-н Кирил Баровски 

 

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

дошли на поредното наше събрание и дневен ред ще бъде видоизменен, тъй като се оказа, че 

министър Васил Иванов трябва да присъства на едно протоколно мероприятие и ще закъснее 

като поднася извиненията си. Предлагам, ако нямате други предложения тази точка да я 

изместим назад тъй като той като представител на управляващата партия ще иска да 

коментираме темата за изборите, така както се срещнахме с всички политически лица от 

инициативата “Среща с видни политици”. Искам да ви обърна внимание на хората от 

последната маса – това са едни наши колеги от Ловеч. Те са сформирали Клуб по образ и 

подобие на нашия и се нарича Клуб на работодателя. Те като работодатели отговарят на 

условията на които отговарят и нашите членове. Те са се запознавали с всички материали, 

инициативи и събития които ние сме организирали и публикували в сайта няколко месеца 

преди да вземат решение да регистрират своята организация. Те идват да се запознаем и да 

следват тертипа който ние следваме за да могат и те като нас да просъществуват 2 години. 

Пожелавам им го искрено. Давам думата на г-н Николай Шопов за да обсъдим материалите за 

предстоящата сесия. 



Колеги, материалите ги има на сайта, вие сте ги видели и сте запознати с нещата. Предстои 

една много тежка сесия, защото един месец заради изборите няма да има сесия и точно в 

рамките на тази има много по брой и обем материали. Ние проведохме в понеделник сбирка 

на общинските съветници с изключение на г-н Бухчев, който беше зает. Ние прегледахме 

материалите и по дневния ред ще ви спомена само конкретните неща. Първото нещо е отчет и 

информация на Общината по отношение изпълнението на бюджета. През първо тримесечие 

разходната част не може да върви много тъй като нещата тепърва се планират и там няма нищо 

което да ни изненада или хареса като форма на управление на бюджета. Това е един стереотип 

наложен от много време, знаете и рутината на самата администрация. Има и още един отчет на 

Комисията за борба с противообществените прояви – той е за сведение. Следва Наредбата за 

управление на отпадъците в Общината, която в член 19 и 20 третира оползотворяването на 

отпадъците от работа по луминицентните лампи. Там г-н Вълков, който е наясно с тази 

материя, каза че има общо европейска практика която е проблем дори и в световен мащаб за 

оползотворяването на живачните лампи. Единствения консуматор на живачни лампи в 

момента е Общината. Тук се третират варианти, срокове и места за събирането като се 

задължават търговците, които ги продават, но това в момента е не изпълнимо тъй като в 

момента не можем да задължим производителите да ги закупят повторно тъй като липсва в 

закона. Нашето предложение е в един от текстовете на алинея втора да отпадне срока, който е 

зададен, тъй като такъв срок не може да се определи докато не влезе в сила закона. Такава 

технология за преработка няма създадена в страната. В Сливен правиха опити, но е челен 

опита на САЩ – те мачкат лампите, пресоват ги и по особен начин извличат живака и го нанасят 

в асфалта и вечер се вижда пътя, докато при нас стои тъмен. Това е много скъпо и ако се прави 

ще се прави на равнище държава или от много мощна фирма. В цялата Наредба е преписан 

Закона, а необходимостта да се прави подобна Наредба е в следствие на изискванията за 

европейското законодателство.Знаете, че трябва да влезем в ритъм с Европа до 2007 г. 

Следващата е допълнение в Наредбата за обществения ред при използване на превозните 

средства – там най големия проблем са каручките които се движат из града - определят се 

маршрутите и начина им на движение. Предложения вариант от администрацията е добър и го 

подкрепяме. В точката за клубна база се предлага клубовете на пенсионерите да се ползват 

след 17 часа от всички политически формации за агитация по 1-2 часа дневно. Нямаме нищо 

против. Промените в уличното движение на града – това е едно предложение, което дойде с 

подписка от 1000 човека живущи на бул. “Столетов”. Това предложение го внася г-н Трифон 

Митев и откровено казано то има пред изборен характер – целта е тези 1000 гласа да влязат 

при тях. Същото това предложение от 3 години е внасяно, никой не им е обърнал внимание, 

миналия месец след като дойдоха при мен го оформихме и вкарахме като жалба в Общинския 

съвет на базата на едно заключение от 14.12.2004 г. на бившето ХЕИ. Там има 2 точки от общо 

11 – т.4 е закриване на детска ясла № 2, която се намира на Столетов поради изключителната 

замърсеност на въздуха и невъзможния шум. Всички хора, живеещи на Столетов са подложени 

на точно това, което се случва и там. Предложението е да се отвори Гурко за таксиметровия 

превоз или за леките автомобили изцяло за да може да се намали движението по Столетов. 

Дори се предлага в определени часове от деня тя да стане еднопосочна. Има становище на 

постоянната комисия и на не правителствени организации и въпроса е много сложен. Тъй като 

предстои обсъждането на цялостна транспортна схема на града, нашето предложение е това да 

отпадне в този вид, а да се осмисли както трябва и да се влезе с едно мотивирано 

предложение. Знаете нашето виждане по този въпрос - да се отпушат улиците “Кап. Дядо 

Никола” да тръгне, “Христина Морфова “ да се изтегли, да се направят изток-запад още 2 

улици, разширение на бул. “Славянски” и изнасяне на част от транспорта по него. Да се 



направи нещо по смислено, а не така на парче и се надяваме точката да отпадне. Минаваме на 

материали за провеждане на търг за продажба на общинска собственост.Знаете мнението на 

Клуба, че собствеността трябва да влезе в ръцете на които ще инвестират. Ще ви кажа, че 

парцела на бившето транспортно поделение е продаден за 1 190 000 лева, това беше годишния 

план на Общината и ето тези пари влязоха и плана за приходи от приватизация е многократно 

изпълнен. Има замени на земеделски земи в Колена и те са свързани с разширяване на 

гробищния парк. В кв. Индустриален има разрешение за изграждане на един трафопост – 

единия оценител е дал 320 лева, а другия 2700. Автобусни превози пак имат планирани 14 

автобуса за брак и така както върви дружеството ще стигне накрая до бракуване на цялата му 

материална част. Общинския съвет създаде една временна комисия в която има представител 

на Клуба и ние поставихме задача на Сашо Лозанов и Десислава Кънева да направят един 

правен анализ. Мария Колева пък изготвя един икономически анализ за да потърсим варианта 

за ефективност и да решим дали да има градски транспорт и там да влязат тролеи и част от 

автобусите. Знаете нашата идея – има гласувани в бюджета 500 000 лева за газифициране на 

автобусите, това обаче за сега няма да се случи явно и газопълначната станция сигурно няма да 

стане така както я решаваха, нашия съвет беше ефикасен но не се получи. Дружеството 

продължава да си затъва. Има предложение част от пазарния му дял да отпадне което е най 

логичното и да се предложи на частните превозвачи. Търговете предстоят септември но няма 

да се подготви и да отговори на изискванията. Има едно предложение ТИС 3 и ТИС 4 и това е 

по спешност 10 000 + 10 000 за ремонт на покриви + 27 000 лева, които са необходими за 

изграждане на една стрелка на завоя Гурко – Патриарх Евтимий. Ние проучихме колко ще 

излезе цялата инвестиция, защото трябва да се разшири и платното, да се реже част от старата 

контактна мрежа, да се пренасят неща, като се сложат и външните услуги и под изпълнителите 

сумата набъбна на около 200 000 лева. Не можем да разберем какъв е смисъла да наливаме в 

нещо от което няма да се появи никакъв ефект. В комисията по финанси аз предложих да се 

осмисли този вариант и комисията предложи нека Управителя да поеме отговорността за 10 

000 лева от дружеството, след като има паричен поток от 13 000 лева на ден да си направи 

ремонта на покрива на ТИС 3, а за другото да бъде добър да ни предложи план сметка за да 

видим кой ще е изпълнителя и къде отиват парите, а той трябва си осигури парите от 

дружеството. В Общинския бюджет няма предвидени средства и това означава, че трябва да му 

даваме подарък. В 15 т. има промяна в числеността на персонала и бюджета на Общината. 

Предложението на администрацията е да бъдат назначени 70 броя чистачки. Аз им казах, че 

ако вие смятате Кмета да стане най големия работодател в града и по този начин акумулирайки 

БКС и Охрана и сигурност в Общината с ФРЗ и са около 200 човека, а сега да се вкара и 

чистотата. Те се аргументират, че плащат ДДС на външни фирми. Но пък могат да заделят 40 

000 лева за почистване и де се направи търг с малка поръчка и ще се осигури хляб на няколко 

малки семейни фирми. Веднага им дадох примера с г-н Нешев – те имат чистачки, но звънят на 

него защото не могат да почистят големия полюлей. Накрая трябва да платят за външна услуга 

докато тия хора вземат заплата за това. Като логика и позиция на Клуба ние ще бъдем против. 

В този аспект ако трябва града да се раздели на 4 и поддръжката на града и уличното платно да 

се обявяват на конкурс и малки фирми да играят и да имат хората им заетост. По т. 16 в 

Наредбата се третират проблеми които са свързани със следното – първо по отношение 

измененията на Закона за горите се оказа, че някъде Общината има собственост и гори и 

трябва да се определят цени за сечище и за добиване на м3 било за огрев, било според 

асортимента и от тази гледна точка Общинския съвет е длъжен да приеме подобна наредба. 

Там са взети всички разценки така както са записани в Закона. Другата част е цените и таксите 

по отношение на прилагане на инвестиционните проекти и по отношение на Закона по 



териториалното и селищното устройство. Пак е свързано със Закона, от там са извадени цените 

и нормите. Третата част е по отношение третиране услугите в гробищния парк – оказа се, че 

едно гробно място което е старо и е в центъра на гробището и се поддържа изключително 

трудно, неговата цена е 120 лв., а в новата част където копае багера на конвейер, там 

рентабилността е по ниска и цената е 80 лв. Всичко е свързано със Закона и е необходимо за да 

може администрацията да работи и да се формират приходите, така че по тази Наредба 

нямаме забележки. Предстои на второ четене Наредбата за реда и условията за отглеждане на 

животни в населените места в Общината. Там има само един голям спор да се определи точно 

границата където могат да се гледат животни – около енергото се гледат животни което е в 

центъра на града. Даже има и между съседска война в зоната между Димчо Стаев и Христо 

Ботев. При определяне на границите и възлагане на тази норма вече Общината ще контролира 

спазването на Наредбата. Големия проблем е, че Лозенец не може да влезе в рамките на тази 

Наредба. Пак за пореден път правим нещо което не е изпипано докрай. Следващата точка 18 е 

за разкриване в Общината комплекс за социални услуги – тези пари са дадени от държавата от 

социалните функции, това нещо е изградено и ние просто трябва да го одобрим. Следващата 

точка 19 пак е финансирана от държавния бюджет и го подкрепяме. По т. 20 даваме подкрепа 

за предоставяне на частна общинска собственост по проекта. По т. 20 идеята е да си изградят 

медицински център това е добре, защото къщата е сцепена на две и няма кой да я вземе. 

Следва едно предложение за продължаване срока на договори за наем по реда на § 78 ал. 2 от 

Закона за общинската собственост. Това са предимно обекти които се намират на територията 

на бившия руски пазар и е предвидено да се разшири улицата за да се свърже с 

индустриалната зона. Това ще стане в бъдеще, имаме позиция от предишни заседания като 

удължаваме срока за 5 годишен наем и за хората това е временен вариант, те рискуват и 

печелят. Така, че ще налагаме същия подход. По т. 23 идеята е следната – когато инвеститорите 

работят да слагат по три тръби за Общината в каналите които се изграждат и ремонтират. В 

един бъдещ период тя ще ги предостави за използване и в това има хляб в перспектива да 

донесе приходи. Виждате, че в момента тръбите са на Общината но БТК не плаща нищо като ги 

използва, а в същото време взема такси от кабелните телевизии. Реално тръбите Общината си 

ги плаща така, че инвеститора ще сложи само повече цимент и пясък. По т. 24 ние винаги сме 

казвали, че тази инвестиция в Газоснабдяване би могла да носи изключително големи приходи 

на Общината за в бъдеще. За съжаление обаче колегите от останалите групи не приемат 

нещата така. Въпреки, че няколко пъти го обяснявахме в крайна сметка разсъждават по 

следния начин – ние там никога няма да вземем нищо и аз в комисията по финанси аз си 

позволих да направя следното предложение. След като смятате, че няма да вземем нищо да 

предложим на г-н Сашо Дончев да изкупи на пазарна цена дела на Общината. В следващия 

момент на заседанието на общинските съветници от нашата група направих веднага второто 

предложение. След като няма воля Общинския съвет /два пъти предложихме и обяснихме на 

всички граждани, че това е жизнено важно дружество, защото има естествен монопол и от него 

се печели/ аз предлагам Клуба на Работодателя да създаде акционерно дружество от 

заинтересовани лица и да изкупи дела на Общината от г-н Сашо Дончев на пазарната цена. Има 

вариант да излезе такова предложение. Общинските съветници разсъждават така – ако ние 

вземем 1.5 млн. лв. за този дял ще го вкараме в дупки по улиците, детски площадки, 

инфраструктура защото иначе няма да видим нищо. Предложихме им двата варианта пък да 

решат каквото искат. Сега има предложение за създаване на акционерно дружество в което 

капитала на Общината се намаля на 25 %. Този пазарен дял ще намаля докато остане нищо и 

ако някой има идея в тази посока лобирайте поне да сме ние а не някой друг. По т. 25 

стратегията за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд 



е разработена доста сериозно и е около 800 стр. Тъй като няма възможност общинските 

съветници да я обхванат и прочетат беше направена една мини версия от около 100 стр. но и тя 

се оказа трудна затова накрая я преработиха в един реферат за да могат да се запознаят 

всички. На 3 сесии отлагаме даването на земя под наем, има хора които искат да инвестират и 

отдаването на земя под аренда се отлага заради липса на подобна стратегия. Общинския 

поземлен фонд на Стара Загора възлиза на около 79258 дка което представлява близо 15 % от 

общата използваема площ. Тя се разпределя на безспорна общинска собственост за която има 

актове и учредена и остатъчен фонд. Това количество се разпределя в тази стратегия веднъж за 

даване под аренда, веднъж за оземляване на лица по Наредбата които са без собственост и от 

тази гледна точка за всички които имат някакъв интерес е добре да се приеме тази стратегия. 

По т. 26 приемане на програма за развитие на туризма в Общината за 2005 г. ще ви дам само 

две цифри – от 1667 легла на територията на Стара Загора в хотели 80 000 лева е приходната 

част и 80 000 лева е предвидено да се изразходват по тази програма. Например 200 дни в 

годината по туристическата такса прихода би трябвало да бъде 200 000 лева. Г-жа Ганева не 

може да отговори на въпроса защо не могат да ги съберат след като всички хотели са 

регистрирани. Тя казва - измислете вие механизма как да събираме тези пари. Това е 

измислено с решение на Общинския съвет, ако дадем тези права на ТПП или някоя браншова 

организация ще ги остави ли тези пари, няма да ги остави, а ще ги вземе. Така, че 

администрацията има къде да работи. В следващата точка за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет се внася предложение от г-жа 

Донка Черковска защото дневния ред който виждате е физически невъзможно за един човек 

да бъде в крак с всички тия документи и да вземе дейно участие. Идеята е да се гледат по 2 

наредби в рамките на една общинска сесия, обаче ние сме против този вариант защото 

времето което предстои е много малко и няма да ни стигне. Има и един план част от общински 

план, част от областен план който е част от национален за развитие 2006 – 2015 г., който е 

свързан със срокове, има отчет за 2005 г. какво е извършено и какво предстои. Чисто формални 

са някои от нещата, но е необходимо да го има тъй като при новото разпределение на 

плановите райони изисква точно въвеждането на тия планове. Има още една точка за която 

двете лобита на двете болници се сбиха много здраво. Сградата на онкодиспансера е 

общинска и едното отделение го държи университетската болница и понеже тя получи акт за 

владение на помещения в новата сграда сега д-р Чилингиров инициира една инициатива да 

бъде освободено . Там има 35 легла и той иска да си развие и акредитира диспансера. Там 

явно има поет предизборен ангажимент. Бяхме разбрали до края на годината докато се изнесе 

университетското крило те ще си намерят формата за съвместимост. Това е деликатен 

проблем. Това са нещата и който има предложения за внасяне и счита, че по някой от всичките 

тези проблеми може да бъде полезен винаги е добре дошъл да даде становището си за да го 

внесем в сесията. 

 

Г-жа Йовка Николова - миналата сесия вие гласувахте 5000 лева за правен анализ на двама 

общински съветника – Сашо Лозанов от СДС и Десислава Кънева от БСП. При положение, че 

нашия Клуб се обяви против заплатите на общинските съветници и направихме митинг по този 

повод какво значи двама общински съветника които получават заплата да получат и хонорар за 

правен анализ. Автобусни превози е в страшно окаяно състояние. Този общински съвет 

непрекъснато гласува и плаща пари за одиторски доклади и анализи, безкрайно много анализи 

и това е поредния анализ за 5000 лева. Какво ще докаже този анализ след като на всички е 



ясно, че Автобусни превози в този си вид, с тези губещи автобусни линии нищо не може да се 

направи и винаги ще е губеща фирма. 

 

Г-н Николай Шопов - не може собственика/защото тези хора се явяват членове на общото 

събрание/ да си прави сам оценка на дружеството каквито се явяват двамата представители и 

второ ние бяхме против изобщо да се прави подобен анализ защото няма учредителен акт на 

дружеството. Това дружество е създадено със заповед и е прехвърлено от Министерството на 

транспорта на Община Стара Загора. То няма учредителен договор. Няма никакъв документ от 

който да е ясно какъв е капитала на дружеството и какво е записано в капитала на това 

дружество. Ние искаме независим ОДИТ който да извади истината. Никой не знае в Автобусни 

превози каква е собствеността. В баланса на дружеството има едни кухи цифри, което 

означава, че тези автобуси които са пълни гробове и нямат и по 50 лв. имат стойност около 2.5 

млн. лв. и цифрите са надути. Нито земята е тяхна собственост нито са вписани в капитала на 

дружеството.  

 

Г-жа Йовка Николова - извинявай но нито Сашо Лозанов нито Десислава Кънева са хората които 

могат да направят анализ въз основа на който вие можете да вземете правилно решение.  

 

Г-н Николай Шопов - напълно съм съгласен с теб, казахме го в залата и изрично го подчертахме 

с г-н Вълков. Даже и Кмета се усети и каза “ а бе какво правите”, но всички гласуваха “за”. 

 

Г-жа Йовка Николова - отново ще има настройка и ако някой не я направи, аз ще я направя във 

вестника. Не може общинските съветници да живеят като паразити на гърба на една губеща 

фирма.  

 

Г-н Иван Славов - аз ще внеса малко яснота по този проблем. Общинските съветници и УС 

заседаваха по въпроса за транспорта с цел да няма подобни проблеми които решават нещата 

на парче. Докато съществува транспорта в сегашната му форма постоянно ще бъде източник на 

подобни дребни и досаждащи проблеми които никога няма да намерят радикално решение. 

Ние коментирахме следния вариант – автотранспорта да се продаде на частна фирма но без 

активите във вид на недвижима собственост и имущество което Общината може да продава на 

много високи цени в момента. Да се продадат само услугите за да имаме обществен транспорт. 

Да се продадат линиите на частници които да ги поддържат със един договор в който ще бъдат 

задължени всички линии, които в момента са губещи да бъдат поддържани като бъдат 

дотирани от други печеливши линии които частниците ще стопанисват във вид който те 

намерят за удобен. Не сме единни на това мнение дали да съществува обществен транспорт 

или да бъде продаден на частна фирма. Част от общинските съветници и УС смятат, че 

навсякъде по света тези фирми са общински и ако се ръководим от примера и опита на други 

държави следва по аналогия да се съгласим да бъде така. Обаче нашите условия в България са 

специфични и нищо не както по света. Част от УС смятаме, че автотранспорта трябва да се 

продаде - продава се само услугата автотранспорт и тогава ще имаме автотранспорт, а иначе 



ще имаме само проблеми. Това решихме да го обсъдим на общо събрание след като излезе 

анализа на временната комисия за да имаме повече информация по въпроса и вземем 

адекватно становище. Това е тема за размисъл и предлагам ако няма други забележки и 

предложения по така докладваните материали от г-н Шопов да преминем към следващата 

точка от дневния ред. Има ли предложения или възражения? Няма - приемам, че всички сме 

съгласни. Следващия път ако решим, че наистина автотранспорта трябва да се продаде това ще 

бъде наистина една нова но адекватна позиция. 

 

Г-н Иван Панчов - не е редно да вземаме решение преди анализа на комисията. Ще изчакаме 

да се запознаем с анализа за да вземем по правилно решение. Но при всички положения 

активите които са като автогара, земя и др. трябва да останат на Общината за да ги продаде и 

спечели хубави пари. Ще продадем само услугата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация за направените предложения на Клуба за участие в парламентарните избори – 

докладва г-н Иван Славов   

       

Г-н Иван Славов – докладвам по т. 3 от дневния ред. Както знаете Клуба беше ухажван от много 

политически сили и направихме среща с много от тях. Те всички се надяват ние и хората 

свързани с нас да подкрепим някоя конкретна политическа сила. Имаше предложения като 

Клуб да застанем зад една политическа сила която е сходна по убеждения и цели на нашата, 

това беше Федерацията на свободния бизнес, но в хода на събитията стана ясно, че тази 

федерация се компрометира още в началото разцепвайки се на две – на ФАГО и на ФСБ. Така 

идеята да голяма степен беше опорочена и девалвирана затова, че не е ясно коя от двете 

формации представлява бизнеса. Всички тия членове в крайна сметка нямат ясен критерий и 

идеология, не че ние имаме, но се идентифицираме с някакви субекти с ясна принадлежност и 

качество по силата на които ние членуваме в Клуба. Искам да кажа, че на срещата с г-н Луджев 

и г-н Хърсев голяма част от колегите, включително и аз подкрепихме идеята, че бизнеса трябва 

да има собствени федерация и изява. Вечерта завърши с положителна нагласа, че трябва да 

участваме в изборите. Но след допълнителните дискусии и обсъждания дали момента е 

подходящ, дали ще успеем да организираме една кампания в областта, големи инвестиции за 

кампанията при положение, че ние нямаме достатъчно информация в цялата страна дали има 

жизнеспособни групи подобни на нашата които ще успеят като федерация да минат 4 % 

бариера. При положение, че тази федерация се разцепи и сега и двете ще се стараят да минат 

бариерата. На следващата среща с ФАГО те по същия начин се опитаха да си припишат 

заслугата за идеята както и другите двама господа. В крайна сметка ние не познаваме 

достатъчно добре нито едните нито другите, но сега и двете ухажват част от Клуба. Г-н Шопов 

го ухажват ФАГО, мисля, че г-н Младенов ще влезе в листата и г-н Луджев и г-н Хърсев 

постоянно ми се обаждат. Последното ми обръщение беше за да мога по някакъв начин да 

синтезирам всички мнения на Клуба и да обоснова позицията зад която ние застанахме още в 

самото начало, че няма да участваме в парламентарни избори. Аз казах – г-н Луджев, ако вие 

наистина сте положили толкова много усилия за изграждането на федерацията и ако тя е 

жизнеспособна, за да докажете, че не се стремите към власт като всички останали партии 

които излъчват депутати за да имат келепир и ако просъществувате 2 години без да се борите 

за власт, участвате на местни избори на които няма лични дивиденти по този начин вие ще 

докажете, че сте формацията която заслужава доверие и ние бихме се коалирали. Ние 

съществуваме две години и продължаваме да обсъждаме проблемите на града, а не проблеми 

зад които се крият само лични амбиции. След 4 години ние можем да излезем като Клуб, но 

сега се оказва, че нито ние нито вие сме достатъчно узрели и момента е подходящ да застанем 

зад една обща концепция, с една обща цел, с една обща идея за да инвестираме всички 

заедно. Ще ви кажа какво е състоянието на нещата до момента. Г-жа Динева и г-н Динев, 

съжалявам, че ги няма декларираха, че ще подкрепят Коалицията на розата като г-н Динев ще 

оглави листата и в нея ще влезе г-н Вълков. Във ФАГО нямам представа дали ще влезнат наши 

членове, ФСБ е регистрирана и твърди, че всички подобни сдружения в страната ще участват. 

Преди малко г-н Луджев и г-н Хърсев се обаждаха и казаха, че листата е свободна за членове на 

нашия Клуб. Г-н Иван Костов ни предложи от последните места. Г-н Венелин Кръстев отиде 

след една декларация на г-н Костов, че това е много интересно и разчита Клуба да го подкрепи, 

ние мислихме, че той предлага от първите места в листата. НДСВ също ни предлагаше места 

преди няколко месеца, това бяха предварителни разговори и аз нямам представа г-н Иванов за 

какво ще говори. Предполагам, че няма да е за места, предполагам темата на разговора да е 



предложение за лобизъм. Така както се запознахме с всички политици и знаем те какво искат и 

за какво става дума. Ако ние не можем да застанем зад една концепция и да се пръснем по 

различните листи, грубо казано е да из търгуваме позицията си защото това е естествен процес 

и както г-н Илиев процедираше той ще бъде в листата на Новото време и така още един наш 

член ще бъде в предизборна листа. Във всички тия срещи които ние проведохме се постарахме 

да изкажем ясно проблемите които ни вълнуват и начина по който сегашните политици могат 

да ни помогнат. Ние отчетохме, че липсата на представителство в централната власт е един 

недостатък и в местната власт не успяваме да се преборим с това за което бяхме си поставили 

цел да се борим. На този етап единственото което можем да направим е да представим 

проблеми които могат да бъдат решени на този етап. Ние сме написали цял списък от 

проблеми и депозирали пред Новото време. Длъжен съм да подчертая, че един от тези 

проблеми беше решен. Благодарение на г-н Илиян Илиев в Марица изток бяха поставени 

справедливи конкурентни условия между “Ремотекс” и “Загора холдинг”. Предполагам, че ще 

говорим за проблемите на захарните заводи пред г-н Иванов. Всеки може да прецени по 

съвест за кого ще гласува. Очевидно на този етап не можем да се обединим около една идея 

но в крайна сметка ако някой иска да ни направи добро впечатление той трябва да го докаже 

на практика. В крайна сметка всички сме достатъчно интелигентни за да не се поднасяме по 

голи обещания. Можем съвсем спокойно да споделим проблемите си с г-н Васил Иванов в срок 

от един месец ще стане ясно една партия и лидери които гарантират лобизъм и решават 

решаване на проблеми могат да ги решат. Както дадохме списък от 20 проблема на Новото 

време по същия начин можем да го пратим и на управляващата партия която има най големи 

възможности за решаване на проблеми. В крайна сметка всеки ще прецени за кого ще гласува 

и работниците му за кого ще гласуват. На този етап въпроса остава отворен – имаме една листа 

и ако има кандидати могат да я попълнят, има и още няколко листи на които могат да се 

попълнят задните места на предполагам, че няма да има желаещи за тях. 

 

Г-жа Йовка Николова - предлагам още тази вечер да решим какво да правим като Клуб защото 

медиите се интересуват. Имам пред вид, че съм член на този Клуб и г-н Митко Динев е водач 

на листа, в другите не се знае кой къде ще бъде и общо взето медиите свързват нашия Клуб с 

Коалиция на розата. Затова предлагам тази вече да излезем с декларация или да направим 

пресконференция на която да обявим нашето становище, че Клуба няма да участва на 

парламентарните избори и ако някой от нашите членове участва в листи, това е негов личен 

избор. 

 

Г-н Иван Славов - г-жа Николова обобщи това което аз говорих до момента – като Клуб ние не 

заставаме зад нито една листа. Въпрос на собствено желание и всички са свободни да участват 

в която си искат листа и да гласуват за когото си искат. Това е съвсем естествено и понятно. 

 

Г-н Петко Балабанов – ние не подкрепяме никой и трябва да се подчертае, че ние няма да 

участваме в парламентарните избори. 

 



Г-н Иван Славов – ние публикуваме протоколите от всички събрания в Интернет и всеки който 

може да чете няма да ни идентифицира с Коалиция на розата. Ние сме направили достатъчно 

изказвания в тази посока 

 

Г-н Иван Панчов - аз направих изявление за позицията на Клуба, че няма да участва в 

парламентарните избори в “Бизнес поща”. Всеки може да си говори всичко.  

 

Г-н Иван Славов - ние гласувахме едно предложение, че няма да участваме в изборите и досега 

го изпълняваме. Всичко друго е въпрос на лична преценка. Публикували сме отдавна 

решението от събранието и няколко мнения и позиции. В крайна сметка както много пъти го 

повторихме ние не се занимаваме с политика но политиката се занимава с нас. От друга страна 

не можем като щрауси да стоим със заровена глава щом сме взели такова решение. 

 

Г-н Велизар Балабанов - във връзка с предстоящите събития и това, че членове на Клуба ще 

оглавяват листи и то на сериозни коалиции от една страна да припомним на медиите и на 

цялата общественост взетото решение на общото събрание от друга страна предлагам да 

гласуваме една декларация, че ние като Клуб на Работодателя не заставаме зад нито една 

политическа фигура. Нямаме нищо общо с нито една политическа сила и в същото време всеки 

от членовете на Клуба има право на свободен избор дали да участва самостоятелно със 

собственото си име в тези избори. Декларацията е необходима до толкова до колкото вече има 

прецедент и според мен се получава така, че се спекулира с името на Клуба. Моето конкретно 

предложение – декларация която препотвърждава решението на общото събрание. 

 

Г-н Иван Славов - да поясним тъй като обществеността доста ще се изненада като види членове 

на Клуба в листи, а междувременно ние декларираме, че не участваме на парламентарни 

избори. Тоест трябва да има една линия на консолидация на тия две форми на поведение и да 

е ясно защо така става. Има ли друго предложение за формулировка на тази декларация? 

 

Г-жа Станка Петева - да се подчертае изрично, че това важи за предстоящите избори, а не 

изобщо за да не се налага след време пак да декларираме. 

 

Г-н Станчо Пантов - аз моля да подкрепите това предложение което направих. Все пак трябва 

да има някакво решение – приема ли се или не се приема. Ако се приема да направим една 

работна група която да предложи условия. На мен ми беше възложено да направя едно 

предложение, но то увисна във въздуха – никой не се изказа по него положително или 

отрицателно. 

 



Г-н Стефан Шоселов – г-н Балабанов даде много добро предложение и да гласуваме, че няма 

да участваме в изборите и предлагам УС да изготви декларацията в която да се изкаже нашето 

мнение по въпроса. Ние решихме, че нашия Клуб ще участва в такива бизнес начинания но ние 

трябва да имаме конкретно предложение по което да работим. Г-н Пантов направи две 

предложения но те не са подплатени – трябва да знаем имаме ли нещо в което действително 

да участваме. Нека да се развие конкретно и точно. Ние коментирахме, че за всяко отделно 

предложение се учредява отделно акционерно дружество защото в едното начинание участват 

20-30 души, а в другото половината от тях не желаят. 

 

Г-н Недялко Недялков – по въпроса за бизнеса сме единодушни – ние затова сме се събрали 

тука приятели. По въпроса за политиката ние си го казахме – нека да не омърсяваме тази идея 

която ни е събрала от най различни конфигурации . Ние така както сме всички или участваме 

като излъчим наши хора тука и в цяла България когато му дойде времето да сме готови за да не 

ставаме за посмешище пред цяла България. Сега ние не сме готови защото от началото 

казахме, че няма да се обвързваме политически. Нека работим за идеята която ни е събрала. 

Ние не можем да застанем тъй като имаме различни виждания по нещата. 

Г-н Иван Славов – предлагам да излезем с декларация изготвена от УС и който е съгласен моля 

да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 37 

Против 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бизнес план за промяна медийната концепция на Клуба – докладва г-н Иван Панчов   

      

 Г-н Иван Славов – приема се и още една наша декларация ще бъде публикувана в медиите. По 

една точка за медийната концепция на Клуба която коментираме през последните няколко 

събрания и за договор със “Старозагорски новини”. Давам думата на г-н Панчов. 

 

Г-н Иван Панчов - бях натоварен от УС да проведа разговор с управата на вестника тъй като на 

наше събрание сме взели решение “Старозагорски новини” да бъде наша трибуна. Нашето 

желание е вестника да си промени облика – както всички други вестници да излиза цветен. За 

сравнение да ви покажа два вестника – един цветен и един черно бял като независимо от това 

има 6000 бр. ежедневен тираж. След разговорите които проведохме стигнахме до едно 

споразумение и всеки може да се включи. Тя трябва да купи машина втора ръка от нова 

поколение за печат за да може вестника да стане по интересен, да го продава още по добре и 

така нашите изяви ще се четат от повече хора. Тя до края на месеца ще се обади на всеки член 

от Клуба и който желае може да сключи с нея договор в съотношение 1към 3 – плаща реклама 

за единица или плаща 1 лев, а получава реклама за 3 лева. Плаща 1000 лева и получава за 3000 

лева. Тази реклама може да си я ползва в рамките на 2 години. Считам, че това е нормално 

като се има пред вид, че следващата година нещата ще скочат – сега тя продава 1 към 3 и след 

като вестника стане по четен това означава, че това съотношение ще нарасне и може да бъде 1 

към 5. Ако цената е 100 лева реалната ще бъде 500 лева и всеки който иска да прави реклама 

ще спечели. Това е добро предложение, аз лично ще участвам и всеки който желае може да 

участва с различни средства и от каквато нужда има от реклама. По този начин ще постигнем 

две неща – ще имаме в града един хубав всекидневник и другото е, че той ще отразява нашата 

дейност което ще бъде безплатно тъй като първоначално ще инвестираме, но тя ще го върне 

във вид на реклама. По този начин и тя ще спечели и ние ще спечелим. 

 

Г-н Иван Славов - това не звучи конкретно и трудно ще си представите това съотношение 1 към 

3. Нашата идея беше в средата на вестника да има един подлистник който да е посветен на 

Клуба и да има рекламна площ с карета които всеки един може да ползва в определен размер 

за определено време. Между тези карета ние ще публикуваме това за пред обществеността и 

това което решаваме на общите събрания. Останалата комерсиална реклама ще бъде тази 

реклама която ние ще платим на една изгодна цена и ще я ползваме ние или ще я 

препродаваме, въпроса е тя да събере пари за тази машина. Искам да разбера можем ли да 

ползваме един подлистник и срещу колко пари. 

 

Г-н Иван Панчов - това което искаш да го получиш като информация не може да стане сега 

защото ние сме се договорили така – в зависимост от това колко пари ще събере тя ще каже 

колко пъти в месеца може да ни даде един подлистник и това ще стане ясно на следващото 

събрание. Например ако съберем 300 лева как тогава тя ще се задължи да ни излъчва всеки 

ден подлистник безплатно – това не е редно. Ако тя си купи машината със свой кредит как ще я 

задължим да ни излъчва подлистник, защо ще го прави? На следващото събрание ще стане 

ясно колко пари е събрала и тогава ще разберем колко пъти ще имаме подлистник. Цената на 



машината е около 40 000, на това не означава, че Клуба ще я купи нацяло. 20 000 да съберем е 

добре, а за останалите пари тя ще си изтегли кредит. Логично е според мен да платиш 1000 

лева и да получиш реклама за 3000 лева. 

 

Проблема е конкретен и сложен, обаче от друга страна хората които искат да дават пари трябва 

да им е ясно за какво ще ги дават затова предлагам да следваме следната стъпкова стратегия. 

Ние направихме една анкета в която повечето хора бяха съгласни да участват в тази 

инициатива като дадат пари. Предлагам тези които по принцип са съгласни да вдигнат ръка 

след което те ще получат конкретните предложения. На следващия етап след като разберем 

колко хора сме ще можем да кажем например ти получаваш 50 см2 в продължение на 5 

месеца да ги ползваш когато искаш. Предлагам да гласуваме по следния начин – който 

подкрепя инициативата считаме, че е готов да даде пари. Колко пари ще се уточнява в 

последствие - за това всеки за колко е готов да си купи реклама. Който е съгласен и смята да 

участва в това начинание моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прекратяване на членство в Клуба – докладва г-н Иван Славов   

      

 Г-н Иван Славов – значи около 20 000 лева и можем да купим една машина на старо. Г-жа 

Николова ще представи срещу тези пари какво ще получим и тогава ще разберем дали сме 

съгласни. Следващата точка от дневния ред е неприятна но наложителна. По желание на г-н 

Йовчо Йовов предлагам да му прекратим членството в Клуба - поради голямата си заетост той 

заяви, че не може да участва в дейността на Клуба. Предлагам който е съгласен да изпълним 

неговото желание като прекратим членството му в Клуба моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 37 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приемане на нови членове – докладва г-н Иван Славов   

      

 Г-н Иван Славов - следващата точка е приемане на нови членове. Само искам да кажа на г-н 

Софкин, че му благодаря за молбата която внесе, но искам да му кажа, че когато приемаме нов 

член условията са да има двама поръчители които го познават добре и гарантират , че отговаря 

на условията да бъде член на Клуба. Ще Ви бъдат предоставени документи за членство както 

му е реда. 

 

Г-н Георги Софкин – аз специално съм написал не дискримининационно тълкуване и 

третиране. Ако в Стара Загора тези неща не са понятни и не са приети ще се наложи аз по 

някакъв начин да ги обясня на Стара Загора. Моля да бъда разбран. 

 

Г-н Драгомир Драгов - за членство в този Клуб има критерии и за дискриминация въобще не 

говорим. Ние сме сдружение което има Устав и Вие веднага ни заплашвате. Това е общество 

дотолкова елитарно, че има условия на които всеки член трябва да отговаря. 

 

Г-н Иван Славов - ние с удоволствие ще разгледаме вашата кандидатура на следващото 

събрание при наличие на двама поръчители и изпълнени всички останали условия. Да 

преминем към разглеждане на кандидатурите на двамата кандидати, които чакат от доста 

време да бъдат приети. Първият е г-н Венко Енчев с поръчители г-н Панчов и г-н Коев. 

Предлагам г-н Енчев да каже няколко думи за себе си след което поръчителите ще се изкажат. 

 

Г-н Венко Енчев – завършил съм в Стара Загора електротехникума, след това съм бил в 

органите на МВР 7-8 години, 1990 г. съм основал частната си фирма която се занимава с 

транспортна дейност. Имам 5 камиона с които работя и 7 човека работници. Фирмата се казва 

ЕТ “Венрад-Венко Енчев”. 

 

Г-н Иван Панчов - г-н Енчев го познавам от 10 години, гарантирам за него, че няма да посрами 

Клуба, не е от мутрите и бандитите. Занимава се с честен частен бизнес и го познавам много 

добре. 

 

Г-н Николай Коев – аз също го познавам от 10 години, приятели сме и е честен и откровен. 

Смятам, че ще бъде достоен член на Клуба и ще помага с каквото може. 

 

Г-н Иван Славов - можем да помислим за допълнителни условия, които да гарантират 

качеството на новите ни членове. Да направим по строги критерии за подбор.Смятам, че г-н 



Енчев отговаря на условията, а и поръчители са му двама уважаеми членове на Клуба затова 

предлагам да гласуваме, който е съгласен г-н Енчев да стане член на Клуба моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 37 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Иван Славов – приема се, честито и заповядайте за значка. Следващия кандидат е г-н 

Здравко Георгиев Димов който е съдружник на г-н Ганко Ганев и поръчители са аз и г-н Ганев. 

Предлагам г-н Димов да каже няколко думи за себе си. 

 

Г-н Здравко Димов – занимавам се с търговия и фирмата се казва “Лъки” ООД със 150 

работника в сферата на търговията и около 60 автомобила, които всеки ден разнасят. Всеки ден 

колегата ми разказва за дейността на Клуба и аз се мотивирах да стана член.  

 

Г-н Иван Славов – колеги, гостите пристигнаха и имаме честта да се срещнем най после с 

представител на управляващата партия. Досега се срещнахме с много видни политици и след 

малко ще дадем думата на г-н Васил Иванов – Лучано. Дотогава искам да го помоля да изчака 5 

мин. И да стане свидетел на процедурата по приемане на нови членове, ние се движихме по 

дневния ред докато междувременно чакахме и в момента избираме нов член. Процедурата е 

да има 5 работни места, двама поръчители които да гарантират за него, че не е мутра, не е в 

сенчестия бизнес и може да стане член на такъв Клуб. Давам думата на единия поръчител г-н 

Ганев. 

 

Г-н Ганко Ганев - познавам г-н Димов от 22 години, съотборници сме , кум съм му и кръстник на 

детето му. В бизнеса сме от 10-12 години. Национален състезател, сериозен мъж, даже ако го 

изберем предлагам той да отговаря за членския внос и няма да има проблеми със събирането 

му. Мисля, че тук правим стойностни неща затова съм поканил и другия съдружник да слуша 

защото колкото сме повече, повече глави ще мислят и Клуба става по силен и авторитетен. 

 

Г-н Иван Славов - като другия му поръчител ще кажа, че двамата са много коректни партньори 

и мога да гарантирам както за г-н Ганев така и за г-н Димов. Тъй като отговаря на условията и 

предлагам който е съгласен г-н Здравко Димов да стане член на Клуба моля да гласува. 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували7 

За 37 

Против 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среща с министър Васил Иванов – Лучано   

       

Г-н Иван Славов – приема се, честито и заповядайте за значка. Тази среща е по инициатива на г-

н Васил Иванов, няма да представяме Клуба така както на всички срещи с видни политици 

защото предполагам, че той задочно ни познава, разгледал е сайта и знае за какво става дума. 

Искам само да кажа какво е политическото ни отношение тъй като ние го разгледахме в една 

от точките на дневния ред. Преди 2 години спонтанно решихме да създадем една партия само 

защото под някаква форма трябваше да участваме в изборите и след като спечелихме 5 места в 

местния парламент начело с Председателя на Общинския съвет, ние разформировахме 

партията за да декларираме за пореден път, че амбициите ни не са политически и се 

различават от тези на някои политици. В момента функционираме като Клуб и току що взехме 

решение – декларация, че на предстоящите избори ние няма официално да подкрепим нито 

една политическа сила. Свободни сме всички да участваме в листи на различни политически 

сили, да гласуваме за която политическа сила искаме, да убеждаваме работниците и 

партньорите си да се съобразят до колкото искат с нашата позиция. Ние дотолкова успяхме да 

си извоюваме някакво внимание от страна на политическите сили, че във всички 

предварителни срещи с г-н Кошлуков, г-н Севлиевски, г-н Костов ние поставихме проблеми, 

които касаят бизнеса и ние не можем, представлявайки местната власт да решим на такова 

ниво. Там където имахме нужда от подкрепа на централно ниво, ние се опитахме да 

формулираме и представим проблемите за които намерихме разбиране и ангажимент за 

съдействие. Имаше частични решения. В тази пред изборна обстановка макар, че сме 

декларирали, че няма да застанем зад някоя политическа сила, ние така или иначе сме 

ангажирани в политиката защото политиката се занимава с нас. В крайна сметка трябва да 

демонстрираме едно активно политическо отношение, тъй като искаме гражданите в тази 

страна да имат активна политическа позиция за да може подбора и отношението към 

народните представители да бъде по качествено. Давам думата на министър Иванов. 

 

Г-н Васил Иванов – добър вечер и се извинявам, че закъснях, но програмата са обърка. Днес 

трябваше да открием турнира по шах, който е от най големите в света, но той се оказа, че е 

утре. Преди малко кацнах от Унгария, благодаря за срещата, не съм гледал сайта – да бъда 

честен. Когато говорим за бизнес ние всички сме един за друг и всички работим на едно място. 

Който не е чул името Лучано да знае, че имам около 700 души работници, доста заведения, 

които се занимават със сладкарство, ресторантьорство, бирарии и произвеждам бира въпреки , 

че сме на територията на Загорка. В момента с това се занимава жена ми , занимавам се с 

бизнес когато не съм в политиката , но от три години това не мога да го правя. Имам три деца, в 

момента двете работят при мене, даже единия в момента се занимава тука с компютри, 

телефони. Всичко останало, което трябва да се случи в предизборната кампания и това което 

чух при приемането на новите членове – отворихме 11 предизборни щаба които са лично мои 

и ги финансирам лично аз. В тях ще работят по 5-6 до 10 човека така, че ако си намеря двама 

поръчители, ако не изглаждам на мутра ще си подам молбата да членувам в Клуба на 

Работодателя. Нещата в стара Загора са различни и по никакъв начин не бих дошъл и казал “аз 

ще направя това и онова” ще ви обещая нещо – това от мен никога няма да го чуете за да ви 

кажа гласувайте за НДСВ. Може да бъдете сигурни, че това никога няма да го кажа. Аз мисля, 

че всички ние които сме тука трябва да гласуваме за самите себе си, за децата си , за внуците 

си и за бизнеса си. Защото вие сте хора от бизнеса и аз съм човек от бизнеса и мога да кажа, че 



съм част от вас. Ако решите да подкрепите НДСВ с водач Васил Иванов – Лучано, аз мога да 

поема ангажимента, че на тази маса, тази трибуна /която изглежда страхотно защото 86 г. съм 

започнал като сервитьор/ наистина мога да ви обещая, че това за което се разберем ще се 

случи в парламента. Всички ние се напатихме от неща които всеки обеща и не се случиха. 

Преди малко казахте, че сте се видели с Кошлуков и с другите политически сили. Ние с Емил 

работим от 4 г. независимо, че той отиде в Новото време, което е без значение защото това е 

негово виждане. Надявам се от тук нататък ако влезе в Парламента да изпълнява това което е 

обещал и да поеме ангажиментите, че няма да отиде в друга политическа сила. Когато говорим 

за Масларова, ние сме приятели от 15 години, с която можем да работим перфектно. Когато 

говорим за Иван Костов, живея през една къща от него също много отдавна. Така, че мисля 

всички ние по един и същи начин живеем в един общ свят. Много е важно ние всички да се 

разбираме и да работим заедно. Аз като министър на спорта винаги съм го казвал – ако сме от 

БСП да можем да бием дузпата от тъча, ако сме от СДС можем да бием тъча от дузпата. Така, че 

ние трябва да работим заедно, трябва да намерим нещата така, че ние всичките да вървим 

напред. Както казах преди малко сина ми се занимава с компютрите и прекарването на 

телефоните в предизборните щабове. Преди 1 месец искаше да живее във Виена, а сега не 

мога да го прибера от Стара Загора. Аз също открих Стара Загора и Казанлък, казвам го без 

куртоазия, една нова България. Бил съм войник в Чирпан и Калояновец, имам прекалено много 

приятели на местна почва които не съм ги виждал от 10 години, но наистина ние се разбираме, 

след като се видяхме и след като сме спали 2 години заедно. Аз бих отговорил на всички ваши 

въпроси но никога няма да кажа да гласувате за НДСВ. Погледнете 4 г. назад какво се е 

случило, какво се е направило, погледнете още 4 г. назад какво се е случило и направило и 

погледнете още 4 г. назад какво се е случило и направило. В същото време да погледнем какво 

искаме в следващите 4 г. които са пред нас. Днес четох една статистика – оказа се, че стара 

Загора е на второ място по заплати, имоти, цени на жилища, наеми и всичко останало след 

София. Според мен Стара Загора е наравно със София, да не кажа, че по някои начини 

изпреварва София. Но това вие сами ще го прецените дали е така и ако решите Стара Загора да 

изпревари София аз съм готов да помогна. Аз съм отворен за вас, искам да работя за вас и за 

България. Стара Загора е и България, Стара Загора и не е България и България е Стара Загора. 

Благодаря ви и съм готов да отговарям на каквото решите и ако разрешите да почерпя по една 

бира защото така в кръчмата седнали и никой нищо не пие – малко се притеснявам. 

 

Г-н Иван Славов - аз ще си позволя да обобщя всички въпроси, които обикновено задавахме на 

останалите политически сили. Най често задавания въпрос бе защо обещанията в 

предизборната платформа не съответстват с реалността след изборите и ние например 

констатирахме съвсем прагматично, че се опитахме да разрешим съвсем обикновени 

проблеми в доста сериозен мащаб, но това което ни смущаваше беше, че обикновено 

дискусиите са развиваха в този шаблон да се изпълняват обещания след изборите. Ако Вие 

имате желание да помогнете на бизнеса готови ли сте да поемете ангажименти за проблеми 

които действително могат да бъдат решени на ниво парламент?  

 

Г-н Васил Иванов - ще кажа само едно нещо. Мисля, че съм човек който през тези 4 г. като член 

на кабинета това което е казал се е случило. Няма нещо което да не се е случило. Поех 

ангажимент към Стара Загора и това ще се случи – почването на ремонта на Операта и 

решаването на режима с водата. Това по никакъв начин не бих искал на тази първа среща да го 



поставяме на дневен ред. Тези неща ще ги направим и ще се случат. Мисля, че съм първия 

човек в държавата който каза , че националния стадион ще работи на 12.10.2002 г., обърнах 

часовника на обратно. На 12.10.2002 г. часовника показваше нула и се играеше мача България – 

Хърватска. Направих го, а не беше правен 10 години. Това което мога да кажа също, че 

наистина ще работя за Стара Загора не само за данъчните облекчения, а изобщо за хората 

които живеят в Стара Загора.  

 

Г-н Стефан Шоселов - аз съм Шоселов от “Новотехпром”. Както разбрахте преди малко от 

Председателя на УС, ние сме 78 човека, които в Стара Загора управляват едни от най големите 

фирми с повече от 60% от работниците в града. Вие разбрахте, че политиката нас не ни 

интересува, нас ни интересува дотолкова политиката, че нашия бизнес да върви както трябва. 

Вие ако ни убедите действително ние бихме участвали индивидуално всеки като запознае 

своите работници и служители с това което Вие по принцип смятате, че можете да направите и 

по този начин ние да ви помогнем. Какво ни е необходимо – Вие знаете, че следващите 2 г. или 

4 г. от следващия мандат по различни фондове в България ще постъпят милиарди. Ние бихме 

желали хората на бизнеса в Стара Загора да сме запознати с тези програми по които ще 

пристигнат тези пари и наши старозагорски фирми да участват в разпределението, в работата и 

по този начин ние да подобрим благосъстоянието на града ни, на нашите работници и 

служители, на всички граждани в Стара Загора. На нас това ни е необходимо. Да ви кажем сега 

да направите данъчни облекчения, не е България данъчен рай но все пак /тъй като аз имам 

фирми в Германия и знам какви са данъчните законодателства в повечето европейски 

държави/ е добра горе долу. Ние сме по средата. На болшинството от хората които сме тука ни 

е необходимо да ни се помогне в следващите 4 г. парите които постъпват по различни фондове 

да можем да ползваме част от тези средства и тези средства да останат в града ни. 

 

Г-н Васил Иванов – ще ви кажа един случай който е преди седмица и половина. Правителството 

отпусна 6 млн. лв. за ремонт на училищата, част от училищните салони, площадките, това са 34 

училища в държавата и парите зависят лично от мен. Трябваше да бъдат разпределени. Значи 

моята заповед е да бъдат единствено и само местни фирми Стара Загора - Стара Загора, Бургас 

– Бургас, Варна – Варна, само местни хора. Разбира се да има в тези общини хора които да 

могат да асфалтират, да сменят табла, мрежи и всичко останало. Аз ще се радвам, ако в 

началото на месец юни да започнем да ремонтираме операта и аз ще бъда щастлив, ако това 

бъде направено от старозагорски фирми. Ако почнем да ремонтираме водопровода – да бъдат 

старозагорски фирми. Въпроса е тези фирми да отговарят на изискванията така, че да могат да 

свършат работа. Защото когато даваме пари трябва реално да бъде нещо свършено. Така, че за 

това може да разчитате абсолютно защото иначе не би било коректно. 

 

Г-н Драгомир Драгов - Вие направихте едно нетрадиционно изказване за разлика от другите 

политици с които се срещнахме досега. Ние бихме желали по малко държавност и повече 

рационалност. Аз знам, че всичко което се обещаваше от НДСВ предизборно не се изпълни на 

100%, но вероятно имаше и много причини които не бяха ясни преди да се поемат 

ангажиментите. Разбира се има голяма администрация която до известна степен пречи на тези 

неща спрямо волята на политическото мнозинство, но технологията при реализиране на някои 



решения нещата не са такива каквито биха желали да са политиците. В тази връзка безспорно 

аз искам да дам една препоръка и това е главно наше искане – Вие като си подреждате листата 

трябва да имате много точни критерии какви хора точно ще застанат зад Вас. Защото 

определено при досегашния мандат не сме случили на депутати поне от НДСВ. Вие знаете, че 

те се разбиха още в началото, почнаха разни търкания, отцепвания и т. н. в резултат на което 

нямахме депутати които да защитават интересите на Стара Загора. Ние желаем 

старозагорските депутати които ще бъдат излъчени например от НДСВ да бъдат действително 

едно лоби за града без да говорим за защита на корпоративни интереси, а просто да работят за 

града и да може тези хора след като приключи процедурата по изборите да можем пак да се 

срещаме. Защото голяма част от обещанията които дадоха други хора от групата фактически 

останаха едно голо пожелание като забравиха града и бизнеса и започнаха да се държат така 

все едно, че не са от тука. По силна беше групата на БСП която се застъпваше за разни неща 

отколкото нашите депутати. Значи ние смятаме, че е много важно какви хора ще влезнат във 

Вашата листа, които нормално могат да бъдат избрани и това Вие мотивирайки членовете на 

Клуба, всеки води по 50 човека след себе си и умножено по семейната ситуация най малко по 

100 човека. Друг е въпроса, че има хора които имат и много по голям персонал и около 50% от 

бизнеса е в частни ръце и 50% от него е представен в тази аудитория. Аз изказвам едно лично 

мнение, че ако нямате силен кандидат депутатски екип, резултатите няма да бъдат такива 

каквито вие бихте желали. Ние освен с г-н Кошлуков по време на кампанията с други депутати 

от НДСВ не сме се виждали, не сме се срещали нито някой ни е търсил поне от гледна точка на 

предизборната ситуация да решим някакъв проблем. Мисля, че ако изберете подходящ екип 

резултатите ще бъдат много по убедителни и ние самите ще бъдем мотивирани в по голяма 

степен да гласуваме за оная сила която предлага подходящи хора. Защото платформата е едно, 

а физическите лица които застават пред нас е друго. Ако те са хора които до сега са доказали, 

че не се интересуват от града и да се опитат да ни убедят в нещо което няма да се случи, аз 

мисля, че резултатите няма да бъдат такива каквито Вие бихте желали. Ние бихме желали да 

имаме силна група която реално да защитава нашите интереси. 

 

Г-н Васил Иванов - Вие казахте г-н Кошлуков, не искам да казвам нищо срещу него, ние сме 

приятели и работим заедно вече 4 г. Той мина от НДСВ в Новото време и не бих искал да 

коментирам тази тема по никакъв начин. Мога да ви кажа само едно – лично пред вас бих се 

подписал, ако някой депутат от тези които са избрани от НДСВ не си свършат работата, аз като 

водач на листа се прибирам в къщи. Това ви го гарантирам и аз имам грижата тези депутати да 

си свършат работата така, че вие да бъдете защитени. Аз съм сигурен, че много хора от вас 

може би искат да бъдат депутати, другите казват, че това е безумие и губене на време, това е 

нещо което е лично. Гарантирам ви, че някой от тези които ще бъдат избрани от листата на 

НДСВ /те са 11/ , ако не си свършат работата всички се прибираме. Има много неща които да се 

случат и не трябва да се правят пропуски. Трябва да се случи това което наистина хората да 

работят за Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Братя Даскалови, Николаево… Хората 

трябва наистина да отидат при проблемите, трябва да намерят проблемите. Лично гарантирам 

с моята дума, ако искате ще се подпиша, ще направя каквото кажете, не казвам гласувайте за 

НДСВ или за мен но със сигурност като човек който държи на думата си ви го казвам. Аз съм го 

доказал не само през последните 4 г. във властта и 14 г. като бизнесмен 

 



Г-н Иван Славов - аз искам да ви предложа така както каза г-н Драгов, че се впечатляваме от 

действия и мисля, че е уместно тук да коментираме някои проблеми които в момента касаят 

управляващата партия. Г-н Узунов и г-н Данев, ако в момента няма какво да кажат, ние можем 

да коментираме някои проблеми за да разберем каква е позицията на човек от това ниво. 

 

Г-н Васил Иванов - горе долу съм запознат с това което се случва в Стара Загора, вече от близо 

месец живея в Стара Загора и всеки един може да ме намери в х-л Верея, не за друга, а защото 

е по удобно в центъра. На Златко който е един от съсобствениците на хотела сме спали 2 г. 

легло до легло в казармата му благодаря, че прие мен и моя екип да живеем там. 

Предполагам, че след 25 юни ще се установим нормално. Проблема подлежи на проучване и 

ще направя всички възможно това което говорихме с г-н Данев онзи ден да бъде вкарано в 

Министерски съвет така, че да може да бъде решен проблема. За съжаление ако един 

Министър на спорта вкара проблема със захарта ще бъде грозно но при всички положения ще 

се опитам да убедя колегите по някакъв начин този проблем да бъде вкаран и тази захар която 

седи във Варна да бъде реализирана. 

 

Г-н Руси Данев - две министерства са ангажирани и Вие само трябва да лобирате. Става въпрос 

за Министерство на финансите и Министерство на икономиката. 

 

Г-н Васил Иванов - това което казахте напълно съответства на ситуацията. 

 

Г-н Иван Славов - проблемите на много от нас в ежедневието ние сме ги формулирали, много 

от тях зависят от волята на управляващите. Тъй като казахте, че всичко което сте обещали се 

случва един ден, приемате ли ние да ви ги представим в един вид. Защото в крайна сметка 

пробен камък на всички обещания са ответните действия и регистрацията на някакъв резултат. 

Може да звучи грубо но в крайна сметка ние по това преценяваме доколко едни обещания се 

изпълняват. 

 

Г-н Васил Иванов - само ще ви помоля да ги дадете да ги прочета и до утре ще ви отговоря. 

Наистина трябва да се работи експедитивно. Когато дойдох в Стара Загора и намерих Клуба на 

НДСВ и координаторите и всичко това което се случва аз дойдох с думите на които също може 

да ми вярвате – от 24 часа аз работя 22 и спя 2 и ги помолих ако се събудя през тези 2 часа да ги 

намеря те да работят. Научен съм по този начин да работя, това ми е навика от кръчмите когато 

започнах 1986 г. и наследих от майка ми в тогавашното Обществено хранене да работя. 

Наистина съм отговарял за кръчмата и съм работил по 22 часа и това и ми остана навик в 

момента да работя по 22 ч. Сега разбира се спя по колите и самолетите за да бъда пълноценен. 

Така, че ако ми ги дадете тази вечер аз до утре вечер ще ви отговоря на всичко.  

 



Г-н Велизар Балабанов - аз имам едно предложение към Вас – съвсем конкретно и много 

просто. От листата на НДСВ преди 4 г. бяха избрани в нашия район 5 депутати с водач 

доколкото си спомням г-н Ламбовски или г-н Кошлуков и на тия хора ние не сме им виждали 

очите. Видяхме г-н Кошлуков сега когато започна предизборната кампания. Сигурно е, че Вие 

ще бъдете депутат в следващия парламент, като водач на листата на НДСВ това е безспорно. 

Съвсем друг е въпроса дали НДСВ ще има правителство и дали Вие ще бъдете Министър – това 

никой не може да го каже от сега. Но Вие ще бъдете депутат, а всички знаят, че един депутат 

има огромна власт в законодателната инициатива, което много малко институции го имат. 

Молбата ми към вас е тъй като Вие ще бъдете избран с гласовете на старозагорци 2-3 пъти в 

годината да седнем и да си поговорим с Вас. Дали ще можете да разрешите възникналите по 

това време проблеми през този период е съвсем друг въпрос. Да пием по една бира и да 

поговорим е нещо което ще бъде полезно и за Вас като депутат, а и за нас като хора които 

зависят от решенията които Вие ще вземате. Дали ще решите да го поемете в момента като 

ангажимент, това вече е Ваша воля. 

 

Г-н Васил Иванов - бъдете сигурен, че това чух преди малко, че почти никой не се е мяркал от 

НДСВ или част от другите народни представители няма да се случи. В момента имам наети 11 

офиса лично от мен в големите общини. В центъра на Стара Загора в сградата където пише 

“Евроинс” която е зад Верея, първия етаж съм го наел за 4 г. напред лично от мен и това са 

лични мои приемни, а не на НДСВ. Със всеки един човек който има проблеми да може да се 

виждаме и може да бъдете убедени, че тези приемни никога няма да останат празни и може 

да разчитате, че всеки петък, събота и неделя аз ще бъда в Стара Загора. 

 

Г-н Николай Шопов - аз съм общински съветник от Клуба на работодателя. Вие със сигурност 

познавате Стара Загора, града както сте го видели и харесали се дължи и на част от тия хора. 

Ние сме друга порода – ние не признаваме лидерството на големите компании, обаче сме 

партньори. Всички сме с открит бизнес и сме постигнали много. В нашия Клуб има хора които 

са и бивши депутати и една тенденция при която ние сами си избрахме, направихме и 

участваме в управлението на местната власт. Благодарение на това, че излъчихме 5 човека ние 

успяхме да направим номинацията на Председател на Общинския съвет и една читава група 

която има активна гражданска позиция, не партийна и променяме спокойно облика на града 

като участваме активно. Благодарение на това ние вкарахме 4-5 инициативи в рамките на 

Общината. Сега разработихме един проект за изграждане на “Евросити”. Една инвестиция 

която искаме да направим в бялото петно, което се намира около района на Загорка. На този 

проект наш гарантиран с този ресурс тук ние все още нямаме отговор. При всички случаи 

можете да ни дадете информация дали е стигнал до Министерски съвет, защото имахме такова 

обещание от г-н Кошлуков. Община Стара Загора разработи и един екологичен проект за 

газификация на автобусите и за изграждане на газопълначна станция за метан в рамките на 

Стара Загора с който се кандидатства в ПУДДООС при МОСГ и още нямаме отговор. Ние 

гласувахме обаче от Общинския резерв 500 000 лв. за изграждане на газопълначна станция, но 

проект няма спечелен. Два пъти през сезона на лятото имахме мощни проблеми с чистотата на 

въздуха и обгазяването на града, в резултат на което имаше мощна гражданска инициатива и 

протести, обаче така не излезе наяве нищо. Прокуратурата не стигна докрай и въпреки, че 

дадохме всички документи този проблем ще предстои. От МОСГ не се получи изграждането на 

една защитна програма от инсталации които автоматично да индикират замърсяванията което 



решава веднага спора кой ни замърсява – Марица изток или полигона в Змеево. Следващия 

проект който Общината подаде е за сметосъбирането който важи за всички. Ние нямаме 

пречиствателна станция, поканихме немски екипи които направиха една разработка в рамките 

на града и казаха, че имаме много хубава екологична програма за развитие на този град обаче 

нямате никаква пречиствателна станция на питейната вода която влиза в града нито на 

отходната вода нито пък имате сметище по европейски стандарт. Това също е проблем на 

града и всичко това Ви го казвам защото това са проблеми с които ние се сблъскваме. Нашите 

идеи и цели са за чиста инвестиционна среда, да има ред и сигурност. Искаме да предложим 

да направим изборна длъжността Началник на местното РПУ. Предлагаме идеята за местен 

шериф. Ако ние избираме Кмета , Прокурора и Шерифа на града със сигурност тези хора ще 

отговарят и ще носят отговорност пред цялото общество. Ние поставяме проблема по чисто 

граждански ползвайки се обаче в Общинския съвет с пълната неприязън и много бързото 

събиране на партиите в синьо и червено, които заедно гласуваха против явни предложения 

които са добри за града. Благодарение на наше предложение около 600 000 лв. сме спестили 

от бюджета на Общината. Дай боже сега да направите жеста депутатите действително да не са 

парашутисти които нямат никаква представа от проблемите на града. Вие работите добре с г-

жа Масларова, тя и на мен ми е приятелка и наистина се оказа най полезния депутат за Стара 

Загора, а за съжаление моя приятел г-н Механдов с който толкова години сме работили заедно 

обещаваше , че ще даде точна и конкретна подкрепа по определен въпрос, той не дава рамо 

на нашия бизнес. През периода на кампанията за местните избори ехидно питаше какво правят 

чекийките /нашата емблема беше едно ножче/, но чекийките влязоха в местния парламент и 

сега работят за града. Това което го казвате ние Ви подкрепяме защото тази Ваша идея е и 

наша идея. Ние искаме да се направи лоби на Стара Загора защото в момента го няма и то е 

така от 1989 г. насам. Ние искаме да имаме лоби в парламента защото това което предлагаме 

като програми да влезе. В момента сме гласували на нашата Общинска администрация 13 млн. 

инвестиционна програма. В момента Кмета е сложил 4 млн. на депозит защото не знае какво 

да ги прави и вика ще свършим операта. Операта я започнахме преди 15 г. с едно дарение на г-

жа Веселина Кацарова с едно дарение от 200 000 долара лично. Сега тя пита къде отидоха 

парите когато тогава те стигаха. Ако Вие намерите формата и обедините хора значи имате 

нашата подкрепа. Това е първата ни връзка и нашата идея е това което предлагаме в Общински 

съвет да върви нагоре и влиза в Министерски съвет за решаване.  

 

Г-н Васил Иванов - аз ви благодаря за това което казахте за газта и бялото петно. Това са неща 

които минават през Министерски съвет. Много е важно някой депутат да може да говори с 

министрите, но при положение, че министрите не се познават с депутатите не върви. Аз мисля, 

че това което казах и името Васко Лучано като Министър и бизнесмен говори и в следващия 

парламент ще ме познават добре. Мисля, че това което искате вие ще го прекарам аз. Вие 

знаете, че борбата е голяма – всеки иска да вземе парите и да направи нещо, да останат пари в 

неговия двор, да има пари за неговите хора. Аз мисля, че това трябва да бъде реално защото 

държавата не е бездънна яма. Тази година ще направим нещо, догодина друго, ще го 

започваме, ще го завършваме. На времето имаше петилетки, сега вече няма и има за 1 г., за 2 

г., за 3 г. Ако има точно и ясно планиране за какъвто и да е период от време и има 

разпределени пари ще го свършим. Така, че можете да бъдете сигурни в това отношение 

 



Г-жа Йовка Николова – г-н Иванов, да го обобщим накрая с две думи – Вие поемате ли 

ангажимента да бъдете моста между старозагорския бизнес, старозагорските граждани и 

изпълнителната власт? 

 

Г-н Васил Иванов - мога да ви кажа само, че моето мнение е моста никога няма да падне, така 

че, ще има мост. 

 

Г-н Станчо Пантов - аз се занимавам с търговия и с енергетични материали и искам да Ви задам 

един парлив въпрос. Двата най големи проблема в държавата са престъпността и корупцията. 

Бойко Борисов беше казал, че ако има политическа воля въпроса с престъпността ще се реши. 

Аз искам да питам има ли политическа воля да се реши въпроса с корупцията и какво се има по 

точно предвид? На територията на Стара Загора има големи държавни енергийни обекти в 

които се провеждат много сериозни обществени поръчки. Поръчките са необжалваеми и 

каквото реши комисията никой не може да възрази и второ всички мои приятели, директори 

на държавни предприятия ми казват, че въпроса е уреден още от София. Всички големи 

обществени поръчки са уредени от София още при обявяването на поръчката и това което 

остава за местния бизнес са поръчки под 50 000 лева. Снощи ме отказаха за една поръчка от 3 

млн., защото ми казаха, че няма смисъл да кандидатствам тъй като е вече решено. Най вече 

губи държавата защото тези уредени търгове предполагат сериозни комисионни които пак ги 

плаща държавата. В тази връзка са давани много обещания в парламента но досега от никоя 

политическа сила ние не сме видели политическа воля за справяне с корупцията. Вие смятате 

ли в следващия парламент нещо може да се промени? 

 

Г-н Васил Иванов - преди малко казах, че ще работя за Стара Загора така както работя като 

Министър за цяла България. Мисля, че първата крачка я направих когато казах, че ако някой 

дойде да иска пари от вас значи той краде. Аз парите си ги изкарвам честно и коректно и не от 

обществени поръчки. Това което казвате Вие има няколко неща които не се разбират, има 

неща които са в парламента, има неща които са в Министерството на икономиката, в Агенцията 

по приватизация, в Министерски съвет. Това са различни институции и за съжаление сигурно 

има уредени търгове, но не мога да кажа дали е така или не защото това трябва да се провери. 

Ще направя всичко възможно така, че реалните неща които трябват за Стара Загора да бъдат 

направени и спечелени от фирми, ако те отговарят на изискванията да могат да свършат 

работата.Мога ли да предложа нещо съвсем рационално – понеже закъснях, ако ми разрешите 

да почерпя 

 

Г-н Георги Узунов – аз бих предложил в началото на юни да направим една такава кратка 

среща на която да видим листата с която г-н Иванов ще се бори в Стара Загора. 

 

Г-н Иван Славов - ние страшно много ще се впечатлим ако проявите активност към проблемите 

ни. Това е толкова видно, че няма да има никакво двусмислие по въпроса дали Вие имате 



желание за сътрудничество или не.И ако наистина приемете такава среща на нея вече ще 

можем да си говорим открито. 

 

Г-н Васил Иванов - с удоволствие. Утре в 10 ч. ще бъда във Ветеринарния институт, след малко 

ще се прибера, утре в 8 ч. ще ратифицираме подписването на Договора с ЕС. Ако утре ми 

дадете всичките проблеми в една папка, аз ще ви отговоря до утре вечер буквално или най 

късно в други ден сутринта. С няколко реда да се опише проблема, решим ли е и какво трябва 

да се направи. Аз не съм такъв човек да кажа предизборно , че няма никакъв проблем да 

свършим работата. Аз ще ви дам точни и ясни отговори какво може да се случи и какво не 

може да се случи. 

 

Г-н Велизар Балабанов - за последно казвам полусериозен полушеговит съвет. Изхождам от 

предпочитанията на моята съпруга която е голям почитател на Вашите сладкарници. Отивайки 

в София тя непременно посещава една от тях. Направете една сладкарница в Стара Загора и ще 

имате много фенове. 

 

Г-н Петко Балабанов - плюс това ни омръзнаха тия торти на Захара – ще хванем захарна болест. 

 

Г-н Васил Иванов – понеже говорим за торта, аз съм съсобственик във футболен клуб Левски в 

момента в който станах член на дружеството. Притежавам боксов клуб Левски от 10 г., 

спонсорирам 3-4 волейболни отбора, председател съм на боксовата федерация от 8 г., така, че 

съм обвързан със спорта много отдавна въпреки, че преди 4 г. доста хора се опитаха да ме 

изкарат парашутист и аз съм сигурен, че хората които ще бъдат избрани тук няма да са 

парашутисти. Това със сладкарницата ще го решим по някакъв начин, но ще доведа жена си, тя 

за съжаление не можа да дойде защото разбра, че трябва да се върна веднага, ще ви оставя 

двамата да се разберете. 

 

Г-н Иван Славов - аз предлагам да уважим предложението на Министъра и който иска една 

бира да си вдигне ръката.  

 

Г-н Васил Иванов - аз предложих да почерпя първо в знак на уважение защото сме колеги и 

наистина да си изкупя вината, че закъснях. 

 

 

 

 



Информация за Клуб на Работодателя - Ловеч – докладва г-н Кирил Баровски   

       

Г-н Иван Славов – последна точка от нашия дневен ред е да дадем думата на гостите от Ловеч 

да разкажат за себе си. Те се посетили нашия сайт, амбицирали се от идеята и са направили 

Клуб на работодателя по подобие на нашия за да работят за града си. Давам думата на техния 

председател да изкаже някои препоръки и мнения с тяхното гостуване тук. 

 

Г-н Кирил Баровски - Добър вечер на всички членове на Клуба на работодателя. В точката на 

дневния ред е описано, че нашето присъствие тук е обмяна на опит – това търпи една 

корекция, по скоро сме тук не за обмяна на опит, а да се учим от вашия опит тъй като нашето 

сдружение е съвсем младо и е регистрирано на 11.04 2005 г. От няколко месеца следим вашите 

прояви които са похвални и прекалено много ни харесват. За разлика от Клуба в Стара Загора 

нашата членска маса е сравнително по малка, но това е във връзка с измеренията на града. По 

официални данни сме 50 000 жители, но аз се съмнявам в това нещо. Ние сме също от 

различни браншове – строителство, ресторантьорство, производство на мебели, дори в нашия 

Клуб присъства един ваш съгражданин който има печатница. Желанието ни е да ползваме 

вашия пример и днес направихме една работна среща с УС и тя беше много ползотворна. На 

практика тя беше много поучителна и се надяваме в бъдеще да имаме доста контакти. Нашата 

членска маса е почти същата когато го правихме формацията – около 60 човека членове още от 

началото на учредяването, при нас ситуацията е по различна и сега сме по малко, но се 

опитваме да привличаме нови членове и то членове които са с добри намерения за развитието 

на града като цяло. Да ви пожелая успешен бизнес и да си обменяме опит, на г-н Васил Иванов 

му пожелаваме успешно представяне на изборите. Благодаря ви за отзивчивостта и мисля, че 

поставихме добро начало. 

 

Г-н Станчо Пантов - аз предлагам да създадем контакти като колегите от Ловеч дадат 

информация за своите членове и получат от нашия секретар необходимите данни за да можем 

и бизнесмените от двете формации да работим заедно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО   

       

Управителния съвет да изготви и публикува в медиите Декларация в която се заявява, че СНЦ 

“Клуб на Работодателя-Стара Загора” няма да участва в предстоящите парламентарни избори 

като всеки от членовете на Клуба има право на свободен избор дали да участва самостоятелно 

със собственото си име в тези избори. 

 

На основание на член 15 от Устава поради едностранно волеизявление, отправено до 

Управителния съвет се прекратява членството на г-н Йовчо Йорданов Йовов в СНЦ “Клуб на 

Работодателя-Стара Загора”. 

 

Създава се работна група в състав: господата Станчо Пантов, Петко Балабанов и Иван Славов, 

която да предложи на следващото събрание програма за инвестиционно дружество и направи 

конкретно бизнес предложение. 

 

Приема за редовен член на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Венко Иванов Енчев. 

 

Приема за редовен член на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Здравко Георгиев 

Димов. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на УС г-н Иван Славов закри събранието. 


