
Протокол от 20.09.2005г. 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 29.09.2005 г. – докладва г-н Валентин Вълков   

      

 Днес, 20.09.2005 г. в залата на „Бухчевата къща” от 19 часа се проведе общо събрание на 

членовете от Сдружение с нестопанска цел “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 74 члена 

списъчен състав присъстваха 24 члена. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 29.09.2005 г. – докладва г-н Валентин Вълков 

 

Отчет за изразходваните средства от дарения на членове от Клуба относно обгазяването на 

Стара Загора и района –г-н Иван Панчов докладва отчета на г-н Огнян Тодоров 

 

Дарители – г-н Иван Панчов – 1000 лв., г-н Иван Славов – 1000 лв., г-н Неделчо Атанасов – 1000 

лв. и г-н Огнян Тодоров – 1000 лв. 

 

Прекратяване членството на г-н Тони Илчев Русев на основание чл. 15 от Устава поради не 

внасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Клуба – докладва г-н Иван 

Панчов 

 

Г-н Тони Илчев Русев дължи 200 лв. за 2004 г. и 300 лв. за 2005 г. 

 

Членски внос – докладва г-н Петко Балабанов 

 

Разни 

 

Председателя на събранието г-н Иван Панчов откри събранието с думите: Добър вечер на 

всички, пред вас имате дневния ред и както винаги първата точка ще бъде обсъждането на 

материалите за Общинска сесия. Давам думата на г-н Вълков който ще разясни по важните 

акценти които ни вълнуват и след това ще вземем решения по тях. 



 

 

Г-н Валентин Вълков – ще ви запозная най напред с точката по която проявихме интерес и не 

сме ви запознали с хронологията. Това е точката за Газоснабдяване и в крайна сметка 

Общинския съвет реши Община Стара Загора като Общински съвет и администрация понеже не 

могат да се справят с дяловото си участие от 48 % независимо от голямата перспектива която 

икономически се прогнозираше на по късен етап. Г-н Андронов беше най големия 

привърженик за запазване, направи всичко възможно и ние редовно гласувахме да запазим 

дяловото си участие на всяка цена – дори с цената на кредит от Общината. Изразиха се мнения 

по отношение на счетоводството и стопанисването в това дружество и на всички подобни 

дружества в национален мащаб, общинските съветници се уплашиха, най много се уплаши 

Кмета разбира се, и решиха че няма да могат се справят с това сложно счетоводство което 

имаше и международни акценти и беше извън общоприетите закони на страната , не че е 

незаконно но винаги изкарваше предприятието на нула. В крайна сметка тия 48 % за първи път 

Кмета предлага на тази сесия да се изкупят и цената която са формирали в счетоводния отдел 

на Общината е 740 000 лева за нещо което в момента е около 20 млн., това е аналитичната му 

оценка при 12 млн. инвестиции направени реално. Вярно е, че Общината не е участвала с нито 

един лев в този инвестиционен процес, но може да се плати по счетоводни данни 5-6 млн. за 

да придобие тези 48 % де факто и да може действително да бъде равностоен съдружник. Тези 

740 000 лева са определени доколкото ми обясни днес финансистката на Общината са 

определени на някакви полуматериални и нематериални ангажименти. Вероятно това ще бъде 

прието на сесия и Овергаз с радост ще плати тези средства. Нематериалните са услуги които 

Общината е правила, на практика ние се отказваме от съдружието си и ако вие имате някакви 

въпроси които ние трябва да поставим на сесия, то моля заповядайте. Аз мисля, че това е 

единственото поражение на нашия Клуб от създаването му. До сега по един или друг начин 

успявахме да коментираме, да канализираме и да стигнем донякъде.  

 

Г-н Димо Бухчев – кажи за разговорите на г-н Андронов с Кмета и Сашо Дончев 

 

Г-н Валентин Вълков - Нека г-н Андронов да коментира когато е тука. Кмета е провокирал с 

нещо Сашо Дончев да не се съгласи . Той пред тях се е съгласил да има някакво дялово участие 

– да не са 7 млн., а 3 млн. като дадем в началото 1.4 млн. и те бяха съгласни. В интерес на 

истината ние успяхме 4 пъти да го връщаме за гледане с много аргументи, аз бях член на 

всички комисии за преговори с Овергаз, Общинския съвет взе такова решение да платим 1.4 

млн. за да се увеличи капитала с 3 млн. за да тегли лиценз дружеството за тази си дейност – 

така е според Закона. При това решение обаче, Овергаз промени тяхното си решение и на 

Общо събрание не се съгласиха това да стане въпреки решението на Общинския съвет с 

оправданието, че ние ще закъснеем, а всъщност Закона позволяваше до края на тази година 

това да стане. На последното си събрание решиха, че ще изключат Общината по един параграф 

от Закона според който Общината пречи за развитието на дружеството. Много работа се 

свърши от Кмета и от постоянните комисии, друг е въпроса за страха който имаше във всички 

тези институции, че не могат да се справят и не могат да контролират един такъв мощен 

партньор като Овергаз с всичките негови възможности. Но към днешна дата Общината може 



чисто финансово да бъде партньор, но действително юридически и счетоводно са много слаби 

в Общината. Това е положението – 740 000 лева е резултата от тези дейности. Започвам по 

другите точки да ви информирам – има актуализация на бюджета. В общи цифри 60-70 % има 

изпълнение на приходите, на 99 % на събирането на таксите, около 40 % обаче е изпълнението 

на разходната част. Общинската администрация се оправдава с дългите процедури по 

търговете съпътствани със съдебни дела и не могат да се усвояват парите. И тази година се 

очертава излишък в бюджета на Общината. Няма да се спирам на всички цифри, по интересно 

е че не можахме да намерим паяк за 30 000 лева и увеличихме на 100 000 лева за да намерим. 

Моята комисия беше против паяка но на сесията се прие, че ще има паяк, но в момента не 

може да се намери в Източна Европа на тази цена. Друго интересно е, че в строителството, 

където имат интерес наши фирми, бяха заделени пари за улици в града и селата и в момента се 

редуцират всички цифри с оправданието, че не могат да се усвоят парите тази година. Особено 

за канализацията на селата и ремонта на някои улици. Аз ще ви прочета на кои улици ще 

продължи ремонта и ще се завършат – „Братя Жекови”, „Средна гора”, кръстовището на 3-те 

чучура, „Промишлена”, „Градинарска”, „Петко войвода”, „Българско опълчение”. Всички които 

бяха планувани по селата са отложени за следващата година с оправданието, че няма проекти. 

По рано нямаше пари, а сега няма проекти. Аз лично смятам, че това е грешка на общинска 

администрация. По селата хората бяха щастливи, че ще имат ВИК – в Пряпорец е анулирано, а в 

другите села финансирането за довършителни работи е намалено до минимум поради липса 

на проекти. Оставени са 30 000 лева за проектиране и вероятно ще се прехвърлят за 

следващата година. Покрива на театъра няма вече всяка година да се прави за по 5000 лева, а 

има заделени 30 000 лева за генерален ремонт. Субсидиите идваха по рано след 25 декември и 

не можеха да се усвояват, а сега идват регулярно всяко тримесечие, но процентите на 

усвояване на средствата си стоят 30-40 което означава, че трудно работим и Общината има 

излишък от средства, а отделно кандидатстваме за кредит. Общината има една съсобственост с 

Кълвача до кино „Гео Милев”, имаше предложение Кълвача да я купи от Общината или 

обратно за 700 лева м2 , направихме една комисия в която участвах и аз, адвокатите на 

Кълвача казаха, че ще решат нещо, не бяха съгласни нито да я продадат нито да я купят и ние 

предложихме един междинен вариант като се явим заедно на търг и Кълвача е дал съгласието 

си при първоначална цена 700 лева на м2 – това е обща площ от 355 м2 . Да ви прочета за 

подземните гаражи за да чуете за какво става дума – 150 м2 по плана на Стара Загора за 

построяване на 66 полуподземни гаражи при начална цена на търга 2100. Колегите от другите 

комисии считат, че самия план не е измислен ефективен по отношение на гаражите – не може 

да се усвоява частта над гаражите , изказа се едно мнение да се измени плана и дотогава да се 

спре строителството на гаражи. В нашата комисия решихме това което е проектирано да не се 

бави, защото няма гаражи. Става дума за бул. „Славянски” на запад от „Анастасия Тошева” и на 

изток от „Отец Паисий” – блоковото пространство по „Славянска”. Не знам дали имаме мнение 

за ревизия на градоустройствения план, но ако имаме компетенцията можем да изкажем 

мнение. Последното което е интересно като акцент е продажбата на още 20 общински 

жилища, някои комисии са гласували пак за мораториум върху продажбата на жилища. В 

Общината има тенденция да се продават на социално слабите, нашата комисия твърдо счита, 

че трябва да се строят нови. Администрацията призна, че досега са били на грешна позиция и в 

следващата година в бюджета ще има планувани средства за строеж на жилища. Всички 

големи градове, особено Варна и София имат специална програма за строеж на жилища. Варна 

ще прави цял квартал и в София има заделена една част за строеж на 11 000 жилища по 

молбите на нуждаещите се от времето на Софиянски. Ние бяхме единствената Община която 

беше против, знаете едно време при всеки строеж Общината получаваше една трета от 



жилищата, но вече Общината няма как да се пребори и това отпадна. Ако има 5000 молби и се 

строят 5000 жилища, а пари за това има, ще бъде много интересно за бизнеса. Жилищата са в 

окаяно състояние, бяхме против когато се продаваха по една стара тарифа измислена от 

Общината по 30-40 лева м2 , а сега по новата Наредба е 250-300 лева, вярно, е че са в 

централната част, но състоянието им не заслужава повече пари. Аз лично смятам, че трябва да 

се продадат тъй като са отдавна амортизирани и не представляват интерес, аз се изненадвам 

защо тези хора искат да ги купят защото по право няма кой да ги изпъди оттам. Ние трябва да 

защитаваме позицията Общината от следващата година да започне да строи жилища за 

социално слабите. Хубаво е да обсъдим за почетните граждани за да имаме становище. След 

промяната на Наредбата трябва да няма повече от двама души на година за да има някаква 

стойност. В момента има предложение за Иво Папазов, Митьо Чифудов, Веселин Савов, 

Константин Тренчев и Димитър Алексиев – подредени са с гласуване по интернет. Ние с г-н 

Андронов решихме, че ще предложим първите трима и ще има тайно гласуване и по 

процедура трябва да се приемат двама от тях. Ние трябва да имаме вашето мнение при 

тайното гласуване. 

 

Г-н Иван Панчов – първо да гласуваме за Иво Папазов – който е съгласен да бъде почетен 

гражданин, моля да гласува 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 24 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Иван Панчов – ако са двама трябва да имаме вариант така, че който е за Митьо Чифудов, 

моля да гласува 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 24 

Против 0 

 



Отчет за изразходваните средства от дарения на членове от Клуба относно обгазяването на 

Стара Загора и района –г-н Иван Панчов докладва отчета на г-н Огнян Тодоров   

      

Г-н Иван Панчов – по втора точка ще докладва секретаря на Клуба, тъй като г-н Тодоров който е 

изготвил справката отсъства и я предоставил на него. Давам думата на г-н Бонев. 

 

Г-н Христо Бонев – за разхода на парите които дариха четирима от нашите членове за 

обгазяването г-н Огнян Тодоров изготви справка която ще ви прочета: 

 

Разпределение на дарените средства за периода от 01.08.2005г. до 20.09.2005г. 

 

1.Ползвано гориво на стойност – август 600 лв.+септември 400лв. =1000 лв. 

 

ежедневни пътувания на цялата територия на Старозагорска, Хасковска и Сливенска област и 

София. 

 

2.Средства за хонорари, проучвания, становища, анализи, пробонабиране, информация, срещи 

и посещения на населени места – юли 600 +август 600 + септември 400 =1600 лв. 

 

3.Разходи за телефонни разговори и интернет – август 500 + септември 400=900 лв. 

 

4.Консумативи – 500 лв. 

 

Всичко 4000 лв. 

 

установен е постоянен контакт и сътрудничество с над 50 национални медии и информационни 

агенции. 

 

установена е кореспонденция съгласно изискванията на закона за достъп до класифицирана 

информация и сътрудничество с Окръжна Прокуратура, МЗ, МОСВ, РИОКОЗ, ИАООСВ. 

 



съдействие в работата на Временната комисия, срещи в Народното събрание с председателя 

на комисията проф.В. Дамгов. 

 

среща с Председателя на комисията по екология Г.Божинов и внесено предложение за 

промяна на текстове в Закона за опазване на околната среда и водите. 

 

среща с представители на СЕБЕ – проф. С.Иванов и проф.Й. Пеловски 

 

започната кореспонденция с ЕК и евродепутати. 

 

след извършените изследвания от 15.08. до 20.09.2005г.от РИОКОЗ, РИОСВ /измерени 

стойности на хлороводород до 0,72 микрограма на куб.м.-при норма ПДК = 0,20 и открити 

метални частици / и техните анализи, вече се налага мнението,че видимият сиво синкав облак 

при обгазяванията на областта има аерозолен характер и съдържа финни метални частици и 

хлорни съединения получени в плазмена среда в резултат на взривяване и изгаряне. 

 

резултатите от измерването на серния двуокис на 15.08.2005г. в 18.00 часа от пункт Могила – 

399 микрограма, пункт РИОСВ –21,21 микрограма, пункт РИОКОЗ – 12,9 микрограма на куб.м. 

тоест липса на серен двуокис и ниска концентрация , а наличие на сиво сивкав облак в града 

доказва друг състав.  

 

Г-жа Йовка Николова - докато не се установи източника на обгазяването нищо не може да се 

направи – за да се лекува нещо трябва първо да се постави диагнозата. Съвсем целенасочено 

са тръгна към ТЕЦ-овете заради серния диоксид и в продължение на една година се лансира 

тази идея, макар че диоксида да е 20 пъти над нормата той ще е все безцветен. Докато не се 

установи източника в този град нищо не може да се направи. За да се установи източника има 

един единствен начин – да се поканят лицензирани европейски специалисти да направят 

пълен анализ на почва, води и въздух. Експертите на БАН да направят заключение на този 

анализ и ако е полигона да се закрива. Иначе всичко ще продължава да се върти в един 

омагьосан кръг, ще се съсипва продукцията на хората, ще страдаме от алергични заболявания, 

след 1-2 години ще увеличат и раковите заболявания. Да внесем предложение от Клуба тези 

пари които са необходими да анализа да се осигурят от държавата – Общината да поиска от 

Министерския съвет 70-80 хиляди лева. Всичко друго е безсмислено. Говорихме с Кмета да 

събере интелектуалците и той докара Вежди Рашидов, Леда Милева, Иван Гранитски и други, 

тръгнаха на варианта Марица изток и ще искат от Министерския съвет да се ускори 

изграждането на серочистки. 

 

 



Прекратяване членството на г-н Тони Илчев Русев на основание чл. 15 от Устава поради не 

внасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Клуба – докладва г-н Иван 

Панчов   

      

 Г-н Иван Панчов – по трета точка предлагам да прекратим членството на г-н Тони Илчев Русев 

тъй като няма желание да участва в дейността на Клуба и не си плаща членския внос. Заради 

тази точка не публикувахме дневния ред във вестника защото не е коректно когато някой иска 

да си прекрати членството да го пишем и всички да го четат. Моля който е съгласен да се 

прекрати членството на г-н Тони Илчев Русев в Клуба моля да гласува.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 24 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Членски внос – докладва г-н Петко Балабанов   

       

Г-н Иван Панчов – по четвърта точка от дневния ред г-н Балабанов трябваше да докладва за 

състоянието на членския внос, но тъй като закъснява, ви моля тези които не си плащат да си 

платят своевременно защото всеки който става член на Клуба му е ясно, че трябва да плаща 

членски внос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разни   

   

Г-н Илиян Илиев – поддържаме ли връзка по някакъв начин връзка със Съюза на 

Работодателите в София, които непрекъснато провеждат срещи с Министър председателя и 

министри и си създават разни лобита? И ако няма трябва да го направим , защото миналата 

седмица срещата беше със Станишев и те изкараха толкова много неща които единствено 

облагодетелстват софиянци. Ако ние останем изолирани, както те казват, като някакво 

провинциално клубче, те се съгласяват с неща които не са изгодни за нас от провинцията. 

Може ли да се помисли по какъв начин да влезем като Клуб в тази национална структура и на 

такива форуми да има и наш представител за да защитава нашите интереси. 

 

Г-н Валентин Вълков – Търговската палата е клон и по този начин ние сме съпричастни към 

всички национални събития които се организират. Друг е въпроса доколко имат ефективност 

тези наши членства в Старозагорската, аз съм член и на Софийската и на още една. Обратна 

информация не идва – само за екскурзии ни пращат покани. В Съюза на Работодателите са 

членове ТПП и БТПП – двамата ръководители Божидар Божилов и Божидар Данев са хората 

които се изявяват като представители на работодателите в национален мащаб и всички 

споразумения стават между тях. По един или друг начин информацията чрез нашата ТПП 

трябва да дойде при нас. 

 

Г-н Илиян Илиев - представители от този съюз направиха среща с Премиера /случайно успях да 

присъствам/ и трябва да ви кажа, че това за увеличаване на данъчната тежест върху частния 

бизнес което тепърва ще се разглежда и Министерския съвет ще излезе с предложение, ще 

натоварят частния бизнес, това се обсъждаше и те правеха някакви безсмислени искания които 

не ни устройват. Ако ние можем по някакъв начин официално като структура, тъй като сме 

първата структура и по нас се равняват, ръководството да направи една среща с тях за да 

участваме и ние на такива форуми, да създаваме лобизъм в правителството и парламента като 

изпращаме председателя да ходи там и да защитава интересите на Клуба. Сега като кажете от 

Общинския съвет „да плати държавата” и като нямаме никакво лоби, а депутатите не ги 

интересува дали ни обгазяват или не, държавата ще каже „вие имате излишък в бюджета на 

Общината плащайте си вие”. Това ще каже Орешарски , защото ги няма парите. Ако 

председателя е член и ходи на тези срещи в София, той ще започне да създава друг тип 

лобизъм – това ми беше идеята.  

 

Г-н Валентин Вълков - аз мисля, че не бива да се ангажираме без да имаме структури в 

национален мащаб, освен ако има резон. 

 

Г-жа Йовка Николова – абсолютно има. 

 



Г-н Иван Панчов - аз мисля да си даде той това предложение, да се обмисли от всички както е 

реда и на следващото събрание да се включи в дневния ред за да се вземе решение. 

 

Г-н Илиян Илиев - има ли член на Клуба който да има издаден от старозагорски депутат 

пропуск за свободен достъп в Парламента? Значи имаме 11 депутата и в момента няма член на 

Клуба който да има свободен достъп. Значи ако ние решим нещо, ние имаме един човек с 

пропуск, той си влиза по всяко време, отива при нашите депутати и говори. Иначе трябва по 

телефон или да се записва при охраната и т. н. Ще натискаме депутатите, един човек от Клуба, 

например Председателя Иван Славов да го направят парламентарен експерт. Аз не мога да 

свърша тази работа поради политически причини. Мисля, че никой от депутатите няма да 

откаже да помогне на Клуба да направят един парламентарен експерт. Той ще влиза в 

комисиите, ще изнася информация каквато ние въобще не получаваме. Аз ще ви кажа, че 

Плевен имат 11 парламентарни експерта. 

 

Г-жа Станка Петева - искам да попитам за еко зоната. Тези пари които ги прибират къде отиват 

защото виждам, че няма никакъв ефект с тези талони с които се паркира. Глобяват и хората 

продължават да си паркират. Мен лично ме рекетираха и прибраха пари без да има табела и 

без табела нямат право да ме глобяват тъй като им обясних, че табелите важат в рамките на 

кръстовището. Те казаха, че на горното кръстовище има табела. Въпреки всичко отказаха да 

свалят скобата и ми прибраха парите. Кацаров от вестник „Наблюдател” каза, че в един от 

следващите броеве ще постави въпроса за рекетирането на гражданите от общинската 

полиция. Казахме му, че имаме доказателства които да приложи към статията, но той явно се 

уплаши и каза, че няма да публикува такава статия. Какво е станало не знам. 

 

Г-н Валентин Вълков - Общината не формира печалба, тези средства отиват единствено за 

издръжка на персонала който се грижи за реда. 

 

Г-н Николай Шопов - вече не са на нула – вече са на печалба защото казаха, че цифрата от 

събрани глоби е 90 000 лева и при тази ситуация се предвижда да се разшири звеното като се 

купи още една кола и се сложат още 3 човека. Лошото е, че това което казва г-жа Петева е факт 

въпреки глобите.  

 

Г-н Димитър Димитров - предлагам да се въведат платени пропуски защото като се унеса в 

работа забравям да ходя да проверявам дали ми е изтекло времето и ме глобяват. 

 

Г-н Иван Панчов - това ще бъде предложение и на следващото събрание ще се обсъди и реши 

да се внесе в Общински съвет. Този протокол от събранието ще се публикува в сайта на Клуба и 

всеки ще има възможност да прочете предложенията които се направиха на събранието, да си 

даде мнението и на следващото събрание ще вземем решения. 



 

Г-н Валентин Вълков - трябва да ви кажа, че жалбите на гражданите имат страхотен ефект, но 

никой който ми се оплаква не иска да го пише. 

 

Г-н Николай Шопов – уважаеми колеги вие не ползвате общинските съветници, това го 

забелязвам в рамките вече на половин година, че вземаме колективно решение и внасяме 

само него. Всички вие всеки ден имате нови ситуации и благодарение на тях трупате опит, 

давайте ги тия неща на ръководството на Клуба за да ги оформим. Сега на база на това което се 

е случило с г-жа Петева ще направим официално питане и това питане ще има много голям 

ефект. Ако трябва ще направим и отделно жалба, но това трябва да има ефект. 

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО   

       

Общинските съветници от Клуба на Работодателя да подкрепят кандидатурата на г-н Иво 

Папазов за присъждане званието „Почетен гражданин на Стара Загора” 

 

Общинските съветници от Клуба на Работодателя да подкрепят кандидатурата на г-н Митьо 

Чифудов за присъждане званието „Почетен гражданин на Стара Загора” 

 

Прекратява членството на г-н Тони Илчев Русев в СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” на 

основание чл. 15 от Устава поради не внасяне на членски внос и системно неучастие в 

дейността на Клуба. 

 


