
Протокол от 24.03.2005г. 

 

Обсъждане на предложение за участие в парламентарни избори – докладва г-н Венелин 

Кръстев   

      

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

голямата важност на едно предложение което постъпи в нашия Клуб се наложи да направим 

извънредно събрание. Предложението е за участие в парламентарни избори, но за да 

разберете как се развиха събитията предлагам да докладват г-н Венелин Кръстев за срещата с 

г-та Луджев и Чернев и г-н Антон Андронов, който е наясно с реализацията на едно такова 

предложение. 

 

Г-н Венелин Кръстев – след дълго заявяване за среща с нас дойдоха г-та Луджев и Чернев. 

Тяхното предложение е всички клубове създадени аналогични на нашия в страната да бъдат 

обединени във федерация, която да се яви на изборите сега като всяка федерация е със 

собствени листи. Разчитат на промяната в населението към бизнесмените, липсата на сериозна 

партия която да бъде подкрепена след многото издънки на традиционните партии, за първи 

път без да се приема закона за мажоритарен избор, всъщност ще се приложи на практика и на 

изненадата. Всичко това ще предизвика позитивни реакции в населението. Няма да разказвам 

целия разговор, защото вие имате материалите и вероятно сте ги чели. Направен е един 

манифест на федерация на свободния бизнес, учредителите са 40 човека , между които са 

Хърсев, Нансен Бехар, Божков и др. Те смятат, че най творческата и динамична група на 

населението представляваме ние и искат модернизация на политическата система. Идеята е да 

се създаде Български народен демократичен съюз – федерация на клубовете. Говори се за 

внезапната поява и бързото разпространение на идеята и оттам интереса на избирателя. Те 

заявиха, че по техни данни е направено социологично проучване и е установено, че много е 

пораснало доверието към средната класа – бизнесмените. Предполагат, че идеята ще бъде 

подкрепена тъй като хората съзнават, че подкрепата на българския бизнес сега е актуална в 

навечерието на влизането в Европейския съюз. Аз казах, че е по логично след 4 г. да се говори 

за такова нещо, но те отговориха, че ще е фатално тъй като до 2009 г. каквото трябва да се 

случи ще се е случило. При влизане в ЕС бързо ще се приемат закони, които могат да попречат 

на малкия и среден бизнес.От наша страна имаше много въпроси и доводи дали може да се 

случи такова нещо. Като се почне от въпроса на г-н Андронов дали може да се регистрира и се 

яви на избори в такива срокове една партия и се стигне до финансирането на тая кампания. Аз 

от своя страна попитах дали изобщо има хора, които са готови да се кандидатират и си поставят 

имената в такава листа. Аз мисля, че ако ние решим да обсъждаме този първи въпрос – дали 

има кандидати за такава листа и ако няма , няма защо да обсъждаме друго. 

 

Г-н Димо Бухчев – преди 3-4 месеца когато пак ни поканиха ние категорично решихме, че няма 

да участваме в такива сдружения. Аз мисля, че много от нас присъстваха на събиранията преди 

изборите когато ходихме и твърдо и честно заявявахме на хората, че нямаме намерение да 

ставаме партия и да се включваме в разни сдружения и партии, а оставаме един Клуб който ще 



се бори за интересите на Стара Загора. Аз мисля, че за тези 2 г. ние не можем да си изменим 

платформата, и ако има хора които мислят, че са излъгали хората, то след 2 г. пак ще има 

избори и какво ще отговорим на тези хора ако постъпваме по този начин – дошъл Луджев или 

някой друг. Той ни търси защото в цяла България няма изградена такава структура и както казва 

да бъдем еталон и да водим хората. Аз смятам, че не трябва да ставаме мюре на техните 

интереси, на кого по акъла можем да се поведем. Моето мнение е категорично – ние нямаме 

право да чакаме г-н Андронов да ни казва как ще се регистрират разни партии. Ако има хора 

които са достатъчно зрели да се занимават и да тръгнат по този път, тогава да останат и да 

виждат пътя. Но аз смятам, че ние нямаме моралното право да го правим това нещо. 

 

Г-н Иван Славов - да ви прочета и мнението на други членове: 

 

МНЕНИЯ 

 

на членове от Клуба относно участие в парламентарни избори 

Христофор Бунарджиев – обади се от Лондон и каза категорично не 

Огнян Тодоров – против, желае да се работи за Общината. Не може да участва в партия поради 

специфичната си дейност 

Неделчо Атанасов – против 

Мнението ми е против участие в парламентарните избори в новоучредена партия по следните 

причини: 

 

1. Нашите отговорности, като предприемачи и бизнесмени са преди всичко икономически и 

усилията ни трябва да са в тази посока. Като национална партия би трябвало да поемем 

отговорности в областта на здравеопазване, образование, съдебна система и т.н., които не са 

присъщи за нас.  

 

2. Рано е за национални изяви. Трябва да спечелим местни избори, да постигнем значителни 

успехи в управлението на града и съответстващ национален авторитет.  

 

3. Шансовете за успех са минимални, като една от причините е липса на изявен лидер от типа 

на Берлускони или Лужков.  

 

Христо Динев – против 

 



Недялко Младенов – против 

 

Ирина Динева и Митко Динев са против, но тъй като преговорите са в ранен етап, искат да се 

присъства на 27.03.2005 г. когато е учредяването. 

 

Даже на срещата господата от София заявиха, че няма да се учредят ако не ги подкрепим ние 

тъй като ние сме единствения работещ модел на такава партия и само ние можем да вдигнем 

духа на някаква коалиция. Но на другия ден се обадиха и казаха, че имало такива партии в 

Хасково, Благоевград и Кюстендил. В Благоевград имало също общински съветници с 

Председател. В крайна сметка ние не сме длъжни да им даваме съгласие, въпроса е дали да 

присъстваме на тази среща и дали да даваме отговор. Предпочитам да има дебати преди да 

гласуваме. 

 

Г-н Митко Митев – аз смятам, че беше излишно по такъв повод да се съберем тук. Това е 

унизително за всички нас. 

 

Г-н Иван Славов – ако тази формация се създаде, участва в избори и успее аз съм сигурен, че 

някои от вас след 2 месеца щяха да кажат , а може би и вие, как така УС и общинските 

съветници взеха еднолично решение. Това е причината да свикаме общо събрание. 

 

Г-н Антон Андронов – аз също съм против това участие, но съм това решение да го вземе 

нашето събрание. Защото 27.03.2005 ще мине и някои можеха да кажат, след като Клуба е 

поканен чрез вас, защо отказахте – ако бяхте казали навреме можехме да вземем друго 

решение. Това не трябва да се реши от малка група хора. Аз мисля, че не може да се 

регистрира, защото няма технологично време. На 27 те не могат да се учредят и да имат готови 

документи да участват в изборите – те трябва да ползват известна регистрация и може би една 

от тезите те така настоятелно да искат нашето участие е , че ние имаме възможните документи. 

Аз мисля, че това не може да се реши от 5-6 човека и после да понесат упреци, че не са дали 

възможност на всички да решат. 

 

Г-н Илиян Илиев - г-н Андронов е стар политик, аз в момента се занимавам повече с политика 

отколкото с бизнес и мисля, че реално може да се учреди като използват нашите документи. 

Но не може да се очаква да се изградят структури, те нямат никакъв шанс. Въпреки всичко аз 

мисля, че трябва да присъства наш човек на 27.03.2005 г. най малкото защото ако не до една 

година, то след 2 нещо ще се случи. То просто ще стане. Рано или късно подобна партия на 

бизнеса ще се появи. Ето ние сме една организация, която е създадена на политическа основа, 

с политическа идея-вкарването на общински съветници. Поне може да се присъства, да се чуе 

какво ще кажат там, не трябва да хлопваме вратата изведнъж. 

 



Г-н Евгени Спиров – идеята за участие в национални избори в никакъв случай не трябва да се 

възприема като някакъв краен вариант. Аз лично смятам, че ако може да се случи ще е много 

добре. За съжаление нито голяма част от хората в списъка са читави, нито имаме време. 

Големия проблем са изяснени принципи и правила за участие в такъв национален форум. Аз 

също смятам, че не трябва да се прекъсват разговорите, дори и най малко след време и други 

регионални, които имат национален характер могат да бъдат подкрепени и направени 

съвместни сдружения с колеги от Хасково , Пловдив... Не трябва прекалено емоционално да 

възприемем едно такова предложение , аз апелирам към едно хладнокръвно, спокойно 

обмисляне. Нямаме шанс да участваме но трябва да присъстваме на тая среща и да 

продължим без поемане на ангажименти да поддържаме контакт с колегите от национален 

мащаб. Защото проблемите, които ние решаваме тука при всички положения ги има и в 

другите общини. Проблемите които имаме на регионално ниво ги има в голяма част и на 

национално ниво. Така или иначе ние ще трябва в един момент, дори да не искаме да се 

занимаваме с политика, тя политиката се занимава с нас. Ние имаме ежедневни главоболия с 

това. Значи моето виждане е да има група хора, които да получат някакъв мандат, без поемане 

на ангажименти да присъстват на тези разговори. Но нека да не затваряме вратата. 

 

Г-н Иван Славов – тъй като ние оспорихме повечето от техните постановки и едната от тях е, че 

тези сдружения трябва да бъдат представители на един широк фронт от работодатели и 

работници, това противоречи на принципите на Клуба. Ние не можем да се коалираме с 

федерация със съвсем различни правила. Това означава ,че се обезличаваме. На този аргумент 

те казаха, че дискусията е отворена и че те от нас ще възприемат всякакви съвети и идеи при 

това начинание. Ние можем да присъстваме на среща на която да откажем да участваме в 

парламентарни избори, но да поддържаме някакъв контакт. Ако има аргументи за участие, то 

колеги могат да се изкажат. До колкото разбирам трябва да решим дали да поддържаме 

контакт с тези хора и да имаме допирни точки или категорично да кажем, че сме местна 

организация и преследваме единствено местни цели. Имайте пред вид, че в една далечна 

перспектива, ако ни се наложи да участваме в парламентарни избори ние можем да приложим 

принципа или да дадем идея на тези хора по същия начин да регламентират избора на 

депутати. Ако един депутат се избира, тъй като в момента закона не го позволява, с едно 

подписано заявление за оставка и всеки един клуб, ако съхранява едно такова заявление, той 

по всяко време, когато реши, че депутата не отговаря на изискванията на клуба, може да 

подаде това заявление и депутата фактически да бъде отзован. Това е практика, която ние 

предложихме и въведохме в началото. Не че имаме повод да отзоваваме по този начин 

общински съветник, но това спокойно може да се заложи в парламентарната система, ние 

мажем да им го предложим като им кажем, че ние работим по този начин. Очевидно на този 

етап ние нямаме предпоставки да се коалираме за участие в парламентарни избори. 

 

Г-жа Йовка Николова - ако останем само на ниво местни избори ние ще се капсулираме. 

Мнението, че рано или късно такава партия ще се появи е безспорен факт. Партиите са 

омръзнали на народа и ще видите каква ще бъде избирателната активност. Аз предлагам да се 

отиде на тази среща, за да не прерязваме връзката си. Те казаха, че сме най добрата структура 

в страната и ако имат желание нека по наш еталон и пример да си изграждат по места такива 

структури в цялата страна. И в следващите избори евентуално да бъдем готови за участие. 2009 

г. няма да свърши живота, той ще продължи и в следващия парламент. Вярно е че следващите 



4 г. са много важен момент, но следващите избори също ще бъдат важни. Съвсем 

дипломатично да отидат на срещата и да обяснят, че още не сме готови, не сме сигурни в 

другите структури и не искаме да се компрометираме след като сме стигнали до тука и идеята 

е да се изградят подобни на нашата структура клубове в другите градове. 

 

Г-н Иван Славов – колеги вие вероятно забелязвате в борбата с Общината какво предимство 

имат другите, които имат представителство в Парламента. Какво предимство ще имаме 

евентуално ако сме директно свързани с депутати , а не правим срещи както правим в момента 

и се опитваме да се примолим на някой да реши наш проблем. Според мен заслужава да се 

помисли по този въпрос. 

 

Г-н Димитър Рашев – много хора от нас които са били в политиката и бизнеса са направили 

успешно начинание. Сега някои момченца които познаваме от далечното минало искат да 

яхнат една идея, да я експлоатират на гърба на всички тия хора, които имат огромни 

възможности, не са оцапани и могат да направят много повече от тях. Моето предложение е 

следното – така както инициаторите направиха този Клуб успешно завършил абсолютно всичко 

да станат инициатори в национален мащаб и да изолираме всички тези политически трупове, 

които искат да яхнат идеята, а най много нашите парички, които ще дадем за изборите и след 

като ги закараме горе в Парламента, аз ви гарантирам, че те ще бъдат други. Аз съм 

категорично против такива хора, достойните хора тука могат да станат инициатори в 

национален мащаб. Те не случайно казват, че ние сме най добрите. Добре след като сме най 

добрите защо не се хванете и да ги изместите тях. Да работите 4 г. напред и да свършим 

работата. Много от присъстващите са тръгнали от начало като са участвали в синдикални и 

политически борби. Г-н Андронов го знае това. Те оценяват този капитал и аз призовавам 

всички точно в тази посока. Да спрем да се занимаваме с тях, да си направим едно ядро и 

работим превантивно за бъдещите избори. 

 

Г-н Иван Славов – предлагам да гласуваме за неучастие в парламентарни избори 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 45 

Против 0 

Въздържали се 1 

Г-н Иван Славов - който е да продължим разговорите с тази коалиция, да присъстваме на 

срещата и да поддържаме контакти, моля да гласува. 

 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 13 

Против 14 

Въздържали се 19 

 

Г-н Тенчо Руканов – имам едно предложение - ако има някой желаещ да участва в изборите да 

се даде вот на УС да води преговори и ако счете, че е необходимо да свикаме отново общото 

събрание. 

 

Г-н Стефан Шоселов – реално преброихме 13 и 14 гласа. Аз смятам, че трябва да имаме една 

ясна позиция действително трябва ли да има човек, който да отиде там и да наблюдава как се 

развиват действията. Малко несериозно ми звучи да има толкова въздържали се. Трябва да 

има ясна позиция – да или не. Ако има здрави хора там, да създадем контакти и в следващите 

4 г. да създадем нещо в национален мащаб. Ако искаме да работим така, че след 4 г. да 

направим нещо, трябва в тази среща да има хора които действително да обменят контакти и 

координати. Моята молба е още веднъж да гласуваме кой е за участие в среща, не говорим за 

участие в избори. 

 

Г-н Славов - още веднъж да гласуваме предложението дали да ходим на срещата 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 24 

Против 14  

Въздържали се 8 

 

Г-н Недялко Недялков - сега в момента става една подработка. Не може тези момчета от София 

да ни правят на балами. Колегата каза – това са политически трупове. Много ясно прозират 

нещата – на гърба на нашия Клуб, който сме създали да ни използват като Оборище или 

партията на жените. Практически като погледнем нещата видяхте какво стана с нашата 

инициатива – ако се бяхме организирали и имахме един месец повече, щяхме да обиколим 

селата и щяхме да имаме 10-12 човека в местния парламент. Всеки един от нас има някакъв 

авторитет – ние не можем да отидем там и да гласуват 0.5 процента и да се изложим. На 

половината от списъка не е ясно кой стои зад него. 



 

Г-н Евгени Спиров – пак призовавам малко по спокойно да погледнем на тия неща. Не случайно 

споменах, че трябва да се даде мандат на хората които ще отидат на сбирката. Той може да 

бъде изключително ограничен. Няма повод за притеснение, че можем да бъдем използвани и 

експлоатирани. Голяма част от нас са наясно, че сме Клуб и трябва да се държим като клубни 

играчи. Не можем половината да сме за – половината да сме против. Аз изцяло призовавам за 

разум , за присъствие и за водене на разговор без поемане на никакви ангажименти. 

Представете си, че както имаме 5 общински съветника да имаме 25 читави депутати в 

Парламента и се държат разумно като нашите съветници. В крайна сметка трябва да сме 

наясно, че този Клуб се създаде защото няма дясна партия, която да защитава нашите 

интереси. Ако имаше нямаше да си губим времето и да се занимаваме с политика. Най лесно е 

да кажеш на някой, че приключваш разговора, по трудно е да се стои, да се наблюдава и да се 

извадят някакви изводи. Аз призовавам в никакъв случай да няма разделение на базата на това 

решение, което взехме. Ние сме клубни играчи и трябва да се подчиняваме на принципите , 

които сме взели. Тези, които гласуваха против да изкажат мнение за ограничаване на 

разговорите, но в никакъв случай това да не създава повод за разцепление в Клуба. 

 

Г-н Иван Славов - нищо не могат да вземат без наше съгласие 

 

Г-н Недялко Недялков - г-н Славов, омръзнало ми е някой да ме използва. Ние сме достатъчно 

интелигентни да се обединим и ние да излезем като водачи, защото сме най работещата 

структура. Но ние сега не сме готови – ние трябва постепенно да узреем за тази идея, да 

тръгнем и да го направим. Ние ще го направим.  

 

Г-н Иван Славов - има ли желаещи да отидат на срещата за да изразят нашето мнение? В 

противен случай УС и общинските съветници са задължени да го направят. 

 

Г-жа Мария Жекова – това всичко звучи малко тревожно. Участниците в срещата трябва да 

знаят докъде им се простират правата. Например според мен не би трябвало да правят 

изказвания, защото представете си едно платено съобщение на пресата – учреди се федерация 

и присъства “Клуба на Работодателя-Стара Загора”. Аз лично точно от това се притеснявам, че в 

учредяването участва и нашия Клуб. Няма значение дали е станал член или не.  

 

Г-н Николай Шопов – имам предложение. Нашия модел работи в момента и всички сме 

единодушни, че ние не сме подготвени в момента. Политиката се занимава с нас и ние трябва 

да реагираме. Първия път отиде Христо – нямахме никакво делегирано представителство и 

мисля, че и сега трябва така да постъпим. Най добре е да пратим техническо лице, което 

наистина ще бъде наблюдател, защото иначе всичко друго ни ангажира. 

 



Г-н Стефан Шоселов – подкрепям идеята да пратим наш наблюдател, който по никакъв начин 

няма да коментира нашето участие. Предлагам да гласуваме нашия секретар да отиде там и да 

вземе координатите на такива клубове в цялата страна. 

 

Г-жа Мария Жекова - наблюдател да , но в никакъв случай да не попада в разни списъци 

 

Г-н Христо Бонев – г-жа Жекова е права, миналия път взеха на всички визитките и ако се беше 

учредило името на Клуба щеше да попадне в списъка на учредителите. Освен това там 

присъстваха само бизнесмени и на мен гледаха като на човек втора ръка, беше твърде 

унизително. Не мога да се справя. 

 

Г-н Иван Славов – другото предложение е г-н Кръстев като говорител на Клуба да присъства на 

срещата 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 46 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Мирослав Петков - високомерието е изиграло лоша шега на много хора. Ние в момента 

говорим, че всички искат да вземат нещо от нас. На тази среща и ние можем да научим нещо. 

 

Приемане на бизнес план за промяна медийната концепция на Клуба – докладва г-н Иван 

Панчов   

       

Следващия въпрос беше за медийната концепция - предложението на г-жа Йовка Николова и 

нашето евентуално присъствие във вестника. Не сме водили още преговори но е добре да 

вземем отношение. Моля г-н Панчов да докладва. 

 

Г-н Иван Панчов – аз не съм провеждал още разговор с г-жа Николова, понеже събранието 

беше определено за вторник. Но всъщност нещата стоят така – ние да закупим печатарска 

машина с която тя да си подобри качеството на вестника и той да бъде по четен и по купуван. С 

тези пари, които ще дадем ще платим рекламно време за напред. Но нека приключим с 



разговорите и тогава ще решим – сега не е време да разглеждаме тази тема защото има много 

подробности за уточняване. Като го уточним ще го пуснем по имейла, всеки да се запознае и на 

общо събрание ще решим. 

 

Г-н Иван Славов - аз се извинявам на г-н Панчов, тъй като беше предвидено за вторник, но сега 

сме се събрали и да не се събираме пак във вторник затова поставих сега дневния ред който 

беше за тогава. Ще отложим вземането на това решение за следващото събрание. 

 

Приемане на бизнес план за промяна медийната концепция на Клуба – докладва г-н Иван 

Панчов   

       

Следващия въпрос беше за медийната концепция - предложението на г-жа Йовка Николова и 

нашето евентуално присъствие във вестника. Не сме водили още преговори но е добре да 

вземем отношение. Моля г-н Панчов да докладва. 

 

Г-н Иван Панчов – аз не съм провеждал още разговор с г-жа Николова, понеже събранието 

беше определено за вторник. Но всъщност нещата стоят така – ние да закупим печатарска 

машина с която тя да си подобри качеството на вестника и той да бъде по четен и по купуван. С 

тези пари, които ще дадем ще платим рекламно време за напред. Но нека приключим с 

разговорите и тогава ще решим – сега не е време да разглеждаме тази тема защото има много 

подробности за уточняване. Като го уточним ще го пуснем по имейла, всеки да се запознае и на 

общо събрание ще решим. 

 

Г-н Иван Славов - аз се извинявам на г-н Панчов, тъй като беше предвидено за вторник, но сега 

сме се събрали и да не се събираме пак във вторник затова поставих сега дневния ред който 

беше за тогава. Ще отложим вземането на това решение за следващото събрание. 

 

Предложение за покана към Кмета да присъства на Общи събрания на Клуба – докладва г-н 

Иван Панчов   

       

Г-н Иван Славов – ако няма други предложения и дебати по темата да приключваме с този 

въпрос. По точките от дневния ред на сесията няма никакви забележки от УС и общинските 

съветници и сме приели да ги гласуваме във вида в който са предложени. Г-н Панчов да 

докладва по следващата точка. 

 

Г-н Иван Панчов – една последна точка от дневния ред – Кмета има желание да присъства на 

нашите събрания и ние трябва да решим.  



 

Г-н Стефан Шоселов - трябва да се знае да участва или да присъства. Ако той участва сега той е 

Кмет, но след 2 г. може да не бъде и тогава няма да отговаря на условията за Работодател. 

 

Г-н Иван Панчов - ние говорим за институцията Кмет да присъства на нашите събрания 

 

Г-н Станчо Пантов - да присъства, а не да участва защото това ще даде възможност да ни 

обвиняват, че ще прокарваме нашите решения в Общината благодарение на Кмета. 

 

Г-н Иван Славов – да не губим време, а да гласуваме и да приключваме със събранието. Който 

е “за”, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 46 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Предложение за покана към Кмета да присъства на Общи събрания на Клуба – докладва г-н 

Иван Панчов   

      

Г-н Иван Славов – ако няма други предложения и дебати по темата да приключваме с този 

въпрос. По точките от дневния ред на сесията няма никакви забележки от УС и общинските 

съветници и сме приели да ги гласуваме във вида в който са предложени. Г-н Панчов да 

докладва по следващата точка. 

 

Г-н Иван Панчов – една последна точка от дневния ред – Кмета има желание да присъства на 

нашите събрания и ние трябва да решим.  

 

Г-н Стефан Шоселов - трябва да се знае да участва или да присъства. Ако той участва сега той е 

Кмет, но след 2 г. може да не бъде и тогава няма да отговаря на условията за Работодател. 

 



Г-н Иван Панчов - ние говорим за институцията Кмет да присъства на нашите събрания 

 

Г-н Станчо Пантов - да присъства, а не да участва защото това ще даде възможност да ни 

обвиняват, че ще прокарваме нашите решения в Общината благодарение на Кмета. 

 

Г-н Иван Славов – да не губим време, а да гласуваме и да приключваме със събранието. Който 

е “за”, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 46 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО   

      

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да не участва в парламентарни избори. 

Представител на Клуба да участва в срещата на 27.03.2005 г. за да уведоми участниците за 

решенията на събранието. 

Определя г-н Венелин Кръстев като говорител на Клуба да присъства като наблюдател на 

срещата в София на 27.03.2005 г. без да поема ангажименти 

Ресторант “Ескейп” да се превърне в постоянно място за срещи на членовете от Клуба. Г-н 

Ганев и г-н Бухчев да подготвят нужния договор за подписване. 

Да се участва в едно търговско дружество което да закупи и застрои парцел на първа линия да 

морето. 

Да присъства на Общите събрания на Клуба Кмета на Община Стара Загора. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов 

закри събранието. 


