
Протокол от 25.10.2005г. 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 27.10.2005 г. – докладва г-н Недялко 

Младенов   

       

Днес, 25.10.2005 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 74 члена 

списъчен състав присъстваха 25 члена. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 27.10.2005 г. – докладва г-н Недялко Младенов 

 

Обсъждане на предложение за създаване на връзка със Съюза на Работодателите в София – 

докладва г-н Илиян Илиев  

 

Обсъждане обръщението на БК „Берое” – докладва г-н Валентин Вълков 

 

Обсъждане на предложение за платени пропуски - докладва г-н Димитър Димитров 

 

Приемане на нови членове – докладва г-н Петко Балабанов 

 

Разни 

 

Председателя на събранието г-н Петко Балабанов откри събранието с думите: предлагам да 

започваме и призовавам всички към по делово участие по въпросите които ще разискваме тази 

вечер. Дневния ред е пред вас и давам думата на г-н Младенов да докладва по първа точка от 

дневния ред за да ни запознае с точките които ще се обсъждат на предстоящата в четвъртък 

сесия на Общинския съвет. 

 

Г-н Недялко Младенов – в дневния ред на сесията има доста точки, но аз мисля, че има три 

момента които интересуват Клуба на Работодателя. Първия е , че за пореден път се обявява 

концесия относно обект КОМПЛЕКС ЗА СПОРТ И ОТДИХ на Старозагорските минерални бани за 



срок от 30години. За условията и цената ако някой се интересува ще му ги разясня 

допълнително тъй като вие сте хора инвеститори и трябва да знаете, че има такава 

възможност. Другия важен момент е вземане на решение за имота на Автобусни превози на 

Автогарата който се раздели на два парцела – единия с площ от 9 дка и 400 м2 , а другия с 

площ от 7 дка и 100 м2 като за използване от автобусите ще остане по малкия, а другия ще 

бъде обявен за продан. Проектите за решение са това да стане чрез търг като всеки може да 

участва като ангажиментите за предназначение, начин на ползване отсъстват и който го купи го 

прави каквото си иска. Втория вариант който предлага общинската администрация е конкурс 

като там вече са заложени условия да се използва като търговски обект, да се осигурят 50 

работни места за не по малко от три години…Аз мисля, че ние съветниците от Клуба трябва да 

лобираме за първия вариант за да може всеки да участва и достигнатата цена ще бъде по 

справедлива. Началната цена която са дали двете фирми оценителки е 1600 000 и 1655 000 

лева което ще рече 170 лв. м2 и 176 лв. м2 . Считаме, че в тази част на града началните цени са 

реални и ако се отиде на търг ще се постигне една добра пазарна цена и Общинския съвет да 

бъде защитен. Другия момент който ни касае е предложението на общинската администрация 

за сградата на Мересев да се обособи самостоятелна част, да се извади от активите на Мересев 

и да се продаде на търг. Там нещата са още в суров вид и не може да се говори за тръжна цена 

защото предстои да се направи архитектурна делба, това е една пристройка която Мересев не 

използва ефективно да се отдели самостоятелно, едва тогава ще стане ясно при какви условия 

ще се продава. Има много точки които касаят прекратяване на съсобственост между физически 

лица и Общината, но няма нещо атрактивно което да е обект на нашето внимание. Ако някой 

се интересува от някоя друга точка ще я коментирам.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев - интересува ме промяната в Наредбата за заведенията в 

централната градска част. Ако може коментар защото така както беше формулирана промяната 

в тия и тия текстове аз не можах да я разбера. Мисля, че това е нещо което вълнува много от 

гражданите защото в момента стават много конфликти между собствениците на заведения и 

живеещите в блокове при тая плътност на застрояване която се получи в централната градска 

част. 

 

Г-н Недялко Младенов - не се облекчава режима за разрешаване на удължено работно време, 

а тъкмо обратното – запазват се изискванията за по малко от 50 м живущите да дават съгласие, 

завишават се техническите изисквания… 

 

Г-н Христофор Бунарджиев – не съм съгласен заради 1-2 души които вдигат шум на другия ден 

50 души да бъдат неработоспособни. Например за един ресторант как точно стои въпроса. 

 

Г-н Недялко Младенов – подават се документи в Общината като има приложение какво трябва 

да се представи – от една страна това са документи за активната легитимация тоест какъв 

търговец си, с какво се занимаваш, удостоверения, решения и т.н.  

 



Г-н Антон Андронов - уважаеми колеги по въпроса с автогарата трябва да се вземе решение как 

да гласуваме на сесията – търг или конкурс. Защото ако приемем конкурса той ще бъде само за 

тези търговски вериги като Кауфман, ако е търг може да бъде за всякаква друга дейност. Моето 

мнение е да бъде търг. 

 

Г-н Велизар Балабанов - търга е бил винаги най чистата форма на съревнование, търг с явно 

наддаване при всички положения. Не виждам защо при наличието на достатъчно български 

инвеститори ще бъде конкурс, защото ако е конкурс значи го даваме на Кауфман. В края на 

краищата ние се борим Общината да вземе повече пари. 

 

Г-н Петко Балабанов - преминаваме към гласуване ако няма други предложения. Който е 

съгласен този общински парцел на Автогарата да бъде предложен на конкурс, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

 

За 0 

 

Против 25 

 

Въздържали се 0 

 

Г-н Петко Балабанов - който е съгласен този общински парцел на Автогарата да бъде 

предложен на търг, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 25 

Против 0 



Обсъждане на предложение за създаване на връзка със Съюза на Работодателите в София – 

докладва г-н Илиян Илиев   

  

Г-н Петко Балабанов - единодушно е решението на присъстващите членове на Клуба за търг с 

явно наддаване. По втора точка от дневния ред давам думата на г-н Илиян Илиев. 

 

Г-н Илиян Илиев – колеги, преди да направя моите две предложения ще направя съвсем 

накратко мотивировка. След съставяне на Правителството всички виждате каква е обстановката 

в страната – започнаха едни безкрайни срещи на ниво министри, Министерски съвет, 

синдикати където се намеси и една организация, според мен с доста куха структура за разлика 

от нашия Клуб, в София. Поради наличието на столицата и на пресата тези разговори се явяват 

официални и тя според медиите се явява като защитник на работодателите в България. Така 

или иначе факт е, че това са бивши партийни и профсъюзни величия, които са хванали на хляба 

мекото по някакъв начин. Вече имаше няколко срещи между този Съюз на Работодателите, 

Министър председателя, министрите от различни ресори които бяха отразени от медиите , в 

резултат на което Съюза на Работодателите подкрепи няколко инициативи на управленческата 

коалиция, които лично според мен не помагат на бизнеса, най вече на провинциалния бизнес 

към който и ние сме. Поради тази причина предлагам на вашето внимание да помислим за 

официално създаване на контактна група или ръководството на Клуба за влизане във връзка 

със Съюза на Работодателите в София за срещи и договаряне за официално включване на 

нашия Клуб към Съюза на работодателите, без да губим идентичност /могат да се договорят 

равнопоставени условия и за двете страни/ в резултат на което представител на Клуба, било 

Председателя или Зам. Председателя на всички подобни срещи в София с министри и т. н. да 

присъства и да отстоява интересите ни. Един вид опитваме се да правим дребно лобиране за 

старозагорския бизнес и за Клуба на Работодателя. Второто е продължение на това, че на този 

етап Стара Загора реално остава без реални лобиращи елементи в парламента. Като изключим 

11 народни представители от които само 3 са старозагорци Клуба като структура няма 

абсолютно никакъв шанс за влизане в управленските или законодателни структури. Практика 

на Парламента е депутатите от различните региони да набират за лично ползване 

парламентарни експерти към комисиите или към техните работни групи. Предлагам Клуба да 

покани на среща тримата старозагорски депутати /Трифон Митев, Мръцков и Евгени Жеков/ и 

да поискаме от тях най официално Председателя на Клуба или посочен от Клуба човек да бъде 

взет от тях на ниво експерт в работните групи на Парламента. Това е напълно възможно при 

един разговор с народните представители и те биха го направили най малко защото след 1-2 

години ще търсят Клуба за подкрепа поради предстоящи избори независимо какви. Мисля, че 

тези предложения са добри и с оглед на случилото се днес с Европейския съюз. Трябва да си 

идиот за да приемеш, че това което казват политиците е така след като станаха ясни нещата – 

Европейския съюз ни показва много сериозно, че изоставаме и най важното което е днес се 

разбра, че България е единствената страна за разлика от Румъния, за която се изисква пълно 

единодушие на всички страни членки за приемане в ЕС докато на Румъния се изисква 

квалифицирано мнозинство. Това е за отлагането. Този Клуб беше създаден с идеята по 

някакъв начин бизнеса да стопира някои негативни явления на политико- социалния живот в 

града. След изборите на които Клуба направи един вид подвиг, политиката от гледна точка на 

Клуба отиде на втора линия или съвсем изчезна. Лично мое мнение и предлагам да го 

обмислите не е ли време с оглед на това което се случва в страната и предстои, отново Клуба 



да се замисли за връщане в политическия живот на града и областта. Най малкото, ако се 

замислите реално, ако ние сега започнем да правим нещо реално след две години Евгений 

Желев няма да е Кмет, а Кмета ще бъде от Клуба на Работодателя. Просто защото няма друга 

алтернатива. Имам две предложения – едното е ръководството на Клуба да получи мандат за 

започване на разговори със Съюза на Работодателите в София за съвместна дейност по всички 

преговори с Правителството и второто което е на среща с депутатите да поискаме 

Председателя на Клуба или посочен член да бъде предложен от тях за парламентарен експерт 

с непрекъснат пропуск за влизане в Парламента, участие в комисии и т. н. 

 

Г-н Петко Балабанов - благодаря на г-н Илиев, че така ясно и точно формулира своите 

предложения. Моето лично мнение по първия въпрос за установяване на контакти със Съюза 

на Работодателите е, че съм против. Ние сме по стара и по организирана структура.Те са 

няколко организации- Българската търговско промишлена палата, Търговско промишлената 

палата на които председатели са Божидар Данев и Божидар Божинов, а на Съюза на 

Работодателите беше председател Васко Василев. Уважаеми колеги аз изразявам моето лично 

мнение и моля за вашите коментарии след което ще го предложим на гласуване. По второто 

предложение съм твърдо „за”, защото е много удачно и смятам, че старозагорските депутати 

са достатъчно интелигентни хора които ще работят за благото на този град и с тях бихме 

установили съвсем реален контакт като смятам, че те ще се ангажират с този въпрос. 

Предлагам да разискваме тези два въпроса и после да ги гласуваме, моля за вашите мнения. 

 

Г-н Евгени Спиров – първо трябва да уточним за коя работодателска организация става въпрос 

 

Г-н Илиян Илиев - извинявайте, да се уточня. Последните три срещи на ниво Министър 

Председател и Министерски съвет бяха със Съюза на Работодателите на Васко Василев които са 

се легитимирали. Така или иначе въпреки, че нищо не са направили всички големи вестници 

приемат, че те са израз на това нещо. Няма значение, че Стара Загора вкарва 5 човека в 

Парламента или, че е направила нещо друго, това ще го пише /извинявам се на Йовка/ в 

Старозагорски новини и не ни представя национално. А реално погледнато ако искаме по 

някакъв начин да влияем на бизнес климата на местно ниво или друго ние трябва да имаме 

наш човек когато Станишев седне с тези хора да си приказва да има наш човек на масата който 

да защитава чисто старозагорски интереси, чисто на Клуба интереси. 

 

Г-н Евгени Спиров - след тази яснота в проблематиката, моето становище е, че това е една от 

работодателските организации която отразява най читаво проблематиката в тази светлина. Те 

работят в много тесни отношения с БИБА /това е организация на външните инвеститори/, имат 

сериозна тежест в тристранната комисия. Аз подкрепям предложението и според мен време е 

провинциалната философия и логика която имаме /няма да правя ретроспекция на дебатите за 

избори, ще намерим да направим обсъждане след като са преминали страстите/ да отстъпи и 

да направим един ход разбира се без да губим идентичност. Най малкото за това, че тези 

организации ще участват в разпределението на кохезионните фондове. Много е важно тези 

милиарди дали ще се разпределят за административни разходи или част от тях ще се върнат 



обратно, воденето на преговори как ще се харчат е много важно нищо. И не само да 

коментираме проблемите на Клуба и Стара Загора, в крайна сметка проблемите на 

националния бизнес са много близки до самите нас. Призовавам ви да обмислим 

предложенията без да навлизаме в разгорещени спорове. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев - колеги, аз също подкрепям предложението и в този момент си 

спомням, че г-н Младенов като прави Устава, за което ние сме му благодарни, че остави 

възможност ние като Клуб да станем членове на друга организация. Смятам, че едно такова 

национално представяне при всички случаи е важно за нас. Още повече, че сегашния 

Председател се премести да живее в София и всички сме убедени в неговата почтеност и 

знания, можем да го ангажираме с едно такова участие. На него му е трудно да идва тук, но 

може да върши работа и там. С две думи имаме го човека, имаме ги условията, прощъпалния 

период на Клуба мина, продължавам да мисля, че не трябва да се намесваме в политиката, но 

в бизнеса трябва навсякъде да покажем знанията, уменията си на експерти и затова е редно да 

участваме в тази комисия. Подкрепям и второто предложение което пак отново показва нашата 

същност какво казахме на гражданите когато ни избраха, че ние сме експерти, ние сме го 

доказали и ние можем. В национален мащаб може да не можем, но тук се справяме добре, а 

проблемите на бизнеса каквито са в Стара Загора такива са в Пловдив и София. Затова 

трансферирането на опит от тук в национален мащаб ще има само полза, който иска да излезе 

да види колите на членовете от Клуба откъде започват и къде свършват на една не специална, 

а редовна среща. 

 

Г-жа Йовка Николова - освен всичко друго нашия Клуб ще има полза от това, че ние ще имаме 

абсолютно пълна информация какво се готви там горе във върховете на Правителството. 

Информацията е безкрайно необходима и ние ще лобираме същевременно при промяна на 

законите каквито устройват бизнеса, а не каквито дадени политици които не са се занимавали с 

бизнес сътворят. 

 

Г-н Антон Андронов - естествено е ние да си сътрудничим със сходни организации независимо 

дали са по големи в случая, по малки или равностойни. Те са изградени на същия принцип от 

работодатели които обсъждат проблеми и лобират за решаването им. Нищо по естествено да 

се стремим към контакти с други работодателски организации. 

 

Г-н Велизар Балабанов - имам конкретно предложение за решение - да се даде мандат на г-н 

Иван Славов тъй като в момента той има всички възможности да го направи, всички разчитаме 

на него, вярваме му. По първа точка съм твърдо „за”, по втора точка твърдо „за”, 

регламентиране на наш представител да води преговорите , обаче с мандат такъв, че при 

воденето на преговори да не бъдат поети ангажименти които по никакъв начин да не 

нарушават идентитета на Клуба. Това е конкретен текст за решение. 

 



Г-н Евгени Спиров - по разумно според мен е при първоначалните и допълнителни разговори 

нашите представители да са поне 3 човека за да придадат по голям авторитет на срещата.  

 

Г-н Петко Балабанов - ако ми позволите аз бих формулирал предложението за решение по 

следния начин: по първа точка от предложението на г-н Илиев да дадем мандат на група от най 

малко 3 човека под председателството на г-н Иван Славов за разговори със Съюза на 

Работодателите в София като се запази идентичността на Клуба, а по второто предложение на 

г-н Илиев предлагам да се установи контакт със старозагорските депутати по отношение на 

даването на статут на експерти на хора от Клуба в Парламента. 

 

Г-н Драгомир Драгов - ние няма да водим преговори със Съюза на Работодателите. Аз 

предлагам да делегираме права на г-н Иван Славов. Какви преговори да водим след като 

нямаме никакви претенции, ние се имплантираме в тази организация с наш човек който да 

участва в срещите. Там се разглеждат въпроси с Кодекса на труда, с данъчната система и в този 

смисъл защо да го ограничаваме? Какви преговори да водим след като ние просто искаме да 

се интегрираме към тях, те нищо не решават – само дискутират с Правителството и синдикатите 

като трета страна в разговорите. Да решаваме да бъде г-н Иван Славов и освен това да се 

разграничим – един да бъде в Парламента като експерт, а друг да води преговорите със Съюза 

защото ако натоварим с двете г-н Иван Славов той човека може да няма време да смогне. 

Кандидатурата му е подходяща и за двете предложения, но дали той би искал да се натовари с 

двете задачи? 

Г-н Петко Балабанов - двете предложения са съвсем различни неща. Втория въпрос ще го 

решим след като проведем среща с нашите старозагорски депутати. Въпроса по второто 

предложение на г-н Илиев е принципен – дали да се срещнем с депутатите и да им поставим 

въпроса ребром. 

 

Г-н Илиян Илиев - колеги, извинявам се ако може само едно уточнение. Колкото вестниците да 

говорят за съюза на Работодателите в София това е една куха структура, а реално погледнато 

Клуба на Работодателя в Стара Загора е нещо което реално съществува защото зад гърба си ние 

имаме сигурно 30 000 човека, а те ги нямат. Затова да ставаме като Клуб членове просто няма 

смисъл. Затова аз казах „преговори”. Това което те са готови да го направят специално с нашия 

Клуб е да се сключи договор на базата на който ние и те да работим съвместно като две 

отделни структури в една насока. Да не си загубим идентичността и в този смисъл г-н Иван 

Славов ли ще бъде или някой друг той ще бъде канен и ще изразява мнение. 

 

Г-н Петко Балабанов - който е съгласен с първото предложение на г-н Илиев, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 



Гласували: 

 

За 25 

 

Против 0 

 

Въздържали се 0 

Г-н Петко Балабанов - който е съгласен с второто предложение на г-н Илиев, моля да гласува. 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 25 

Против 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсъждане обръщението на БК „Берое” – докладва г-н Валентин Вълков   

      

 Г-н Петко Балабанов – по трета точка от дневния ред давам думата на г-н Вълков да разясни 

обръщението на БК „Берое”. 

 

Г-н Валентин Вълков – като бивш спонсор на баскетбола поех ангажимента, няма да 

разяснявам нищо тъй като изказах някои съображения по имейла и който си е чел пощата е 

прочел за какво става въпрос. Смятам, че всички ние трябва да се намесим във всички сектори 

на обществената дейност и спорта е един от тези сектори и той има нужда от нашата помощ. 

Някои от нас усърдно са намесени в спорта, но ние като организация по никакъв начин не сме 

се намесвали и аз смятам, че е удачно тъй като не са чак толкова големи сумите за 

баскетболния отбор или за който и да е друг спорт. Хубаво е да се рекламираме и като Клуб и 

като отделни фирми, рекламата при спорта е много ефективна и аз съм твърдо „за” да 

подкрепим по някакъв начин спорта. Дали чрез Клуба или не ние пак го правим, представителя 

на баскетболния клуб мъже г-н Васил Кифев е тук и смятам, че той по добре би казал какво е 

състоянието на баскетболния клуб и какво би станало ако ние участваме в тази дейност като 

Клуб на Работодателя.  

 

Г-н Васил Кифев – добър вечер на всички, с голяма част от вас се познаваме било по 

физиономия, с някои съм съсед, с други имам бизнес отношения. Като цяло Клуба на 

Работодателя е може би организацията която има най съществено влияние върху живота в 

Стара Загора било в икономическа гледна точка, в социални аспекти и т. н. Според мен 

слушайки отстрани за какво става въпрос вие трябва да си дадете сметка имате ли интерес да 

инвестирате в спорта или не като организация. Ако имате интерес аз мога да ви кажа, че 

баскетболния клуб „Берое” стои пред конкуренцията, а ако нямате интерес просто ще бъде 

безсмислено да говоря. Логично е първо да прецените дали имате интерес защото иначе ще ви 

губя времето. Аз ще ви кажа, че подхващайки БК „Берое” по времето когато г-н Вълков беше 

председател на женския баскетболен отбор ние какво сме направили. От няма нищо ние сме 

обединили над 150 деца да играят баскетбол без всякаква помощ на Общината. Ние сме 

тренирали след 9 часа вечерта и сме купили за залата електронно табло. През този период ние 

достигнахме до най високото ниво под професионалната лига която е от първо до осмо място. 

Ние завършихме девети и дванайсети, не сме пропуснали плейофи. Нашите срещи са били 

излъчвани по Ринг ТВ. Ние сме един от осемте клуба в България които имат представители от 

пионерчета до юноши старша възраст. Три момчета от нашите ги взеха в Кипър и аз смятам, че 

БК „Берое” по начина по който се управлява носи дивиденти и има място в социалния и най 

вече в спортния живот на Стара Загора. Просто, ако вие прецените, че имате нужда да 

инвестирате в спорта, мисля, че сме подходящи хора. 

 

Г-н Петко Балабанов - според мен уважаеми колеги могат да се оформят две неща за които 

можем да гласуваме – едното е да подпомогнем БК „Берое”, а другото решение е ако 

официално не го подкрепим всеки който желае от собствената си фирма да направи това. Току 

що прегледах Устава който сме приели и в него няма залегнало като дейност подпомагане на 



спорта в Стара Загора. Основната ни насока е да подпомагаме Общинския съвет и Общината в 

полза на гражданите на Стара Загора. Така, че ако има и други мнения, моля да ги кажете и 

след това ще го подложим на гласуване. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев - чудех се дали да взема отношение за да не стана досаден, обаче 

по този въпрос аз съм категорично против. Аз разбирам, че ние подпомогнахме хора които са 

наказани от съдбата, ама тия млади, здрави, силни мъже вместо да дойдат при мен да им дам 

два трактора да орат те ще играят топка, а аз ще им плащам. Това е нещо от което аз 

изключително дълбоко се възмущавам и съжалявам, че толкова при сърце го вземам и никога 

няма да се съглася с подобно решение. Елате да ме спонсорирате мен като ходя да карам 

яхтата през лятото, че горивото е много скъпо. Ние не сме организация която е създадена и 

чиято цел е да подпомага тоя или оня. Ние не сме благотворителен клуб, сега ако помогнем, 

защо да не помогнем и на други и така безкрай. 

 

Г-жа Станка Петева - ние отказахме на библиотеката 

 

Г-н Христофор Бунарджиев - така е, едно е нещо което носи светлина и знание, друго е при тези 

млади здрави мъже. Аз ще им предложа поне 5 работни места ако имат подходящи – имам за 

висшисти, среднисти и без средно образование. Елате да ви дам работа и не искайте пари. При 

нас ние сме работодатели защото даваме пари за свършена работа. Това е просто 

възмутително, съжалявам. 

 

Г-н Евгени Спиров – това е един много сериозен проблем по който ние трябва да имаме 

принципно отношение по подобни прояви. Всеки един от нас има поглед върху футбола, 

баскетбола и т.н. Нека това да го оставим в приоритетите на всеки един от нас къде да дава 

пари принципно, а не да се ангажираме като Клуб с дадено мероприятие. Г-н Бунарджиев е 

прав – утре ще трябва да дадем пари за нещо друго, дори и принципно говоря за хора които 

имат нужда от това. Нека всеки един от нас индивидуално да си решава дарителските 

приоритети. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев - ако обществото ни има нужда от това нещо то ще плаща за това и 

няма да има нужда от спонсори. Защо в Америка баскетболните клубове са богати?  

 

Г-н Васил Кифев - съжалявам, че не сте ме разбрали. Аз казах, че ако Клуба като организация 

има намерение, желание и смята за положително инвестирането в спорта аз бих ви убедил 

защо това може да стане чрез БК „Берое”. Ако вие като структура, независимо какво пише в 

Устава нямате намерение да го правите, тогава разговора е безмислен. Аз не искам да бъда в 

тежест на никой и много се изненадвам. 

Г-н Петко Балабанов – г-н Бунарджиев моля да формулирате предложението за гласуване 



 

Г-н Христофор Бунарджиев – във връзка с предложението на г-н Вълков за спонсориране на БК 

„Берое” моето предложение е следното – за в бъдеще в УС и на събрания да не се поставят 

въпроси свързани със спонсорство. 

 

Г-н Петко Балабанов – който е съгласен с направеното предложение за решение от г-н 

Бунарджиев, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 22 

Против 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсъждане на предложение за платени пропуски - докладва г-н Димитър Димитров   

      

 Г-н Петко Балабанов - значи принципно повече няма да разглеждаме въпроси от този характер 

и това действително противоречи на основната точка в нашия Устав с който е създадена 

организацията на Клуба на Работодателя. По следващата точка от дневния ред давам думата 

на г- н Димитров. 

 

Г-н Димитър Димитров – всички знаем проблема със паркирането в Стара Загора и в зелената 

зона. Смятам, че е недообмислено от общинската администрация. Например закопчаването 

със скоби за мен това е доста унизително като усещане – идват размандени и разгърдени 

служители. Според мен защо даваме възможност на служители които в малка степен са наши 

работници, тъй като ние плащаме данъци, да издевателстват над наши съграждани. Много е 

рязко – глоба, скоби и човек без телефон се чуди от къде да се обади. Около пазара в събота 

става страшно – чичовци с торби и чушки закопчани се чудят какво да правят. В Хасково и в 

София пред бившия мавзолей чакат млади момчета с талони и паркираш и си плащаш 

талончето. Във Велико Търново също е така. 

 

Г-н Антон Андронов - в София в центъра за където говориш чакат, но в другите улици не чака 

никой. В Стара Загора няма такова концентрирано място където да си заслужава да чака 

продавач на талони. 

 

Г-н Димитър Димитров - в Търново на пазара имат един час гратис и после се засича – това и 

тук може да стане, но когато е контролирано. Предлагам за хора на които работата им е 

изключително в центъра и имат желание да се предложи от Клуба да се направи талон като 

винетката. Аз сметнах, че 360 дена по 2 часа на ден по 1 лев на час следва талона да струва 

360лева за година, може да се направи и месечен талон.  

 

Г-жа Станка Петева - на тези места на които пише служебен паркинг платени ли се 

предварително? 

 

Г-н Антон Андронов - преди да се появи тази Наредба, гласувана от Общинския съвет ние 

бяхме на редовно събрание, което беше добре посетено от колегите. Ние го обсъждахме и 

накрая решихме нашия Клуб да подкрепи тази Наредба. Проблема не е да влязат пари в 

Общината – това е вторичната причина. Идеята е всеки да може да си свърши работата в 

центъра и всъщност тези талона са всеки по бързо да изчезне за да може друг да влезе. Защото 

има голям брой служители и работници които живеят другаде, но там е работата им и заемат 

малкото възможни места за паркиране като си оставаха колите по цял ден. А другите които 

искат да отидат до магазин или офис нямат къде да спрат за 1-2 часа – това е идеята на 

администрацията и аз я споделям. Друг е въпроса, че може би трябва да поискаме по добре да 



се прилага. Самия аз съм глобяван 3 пъти на едно и също място, а на места където го 

нарушавам никой не ме глобява. Има няколко улици на които се прилага, а на другите улици от 

зелената зона не се прилага. А действително на тези улици където се прилага винаги намирам 

място къде да спра. Идеята е добра – аз съм глобяван защото си купих едно тесте и като 

свърши си рекох, че ще спра, а утре ще си купя други. Удачно е да поискаме промяна в 

Наредбата за такъв платен годишен талон , но някакси трябва да се контролира – ако аз работя 

в центъра ще си купя за 360 лева, но ще си държа колата цял ден и това обезмисля Наредбата. 

Трябва да има механизъм например с перфориране и унищожаване на такъв групов талон, 

защото ако си купиш такъв талон никой няма да те контролира дали спираш само за един час. 

Аз например мисля да предложа едно друго нещо което да облекчи хората – ограничението да 

важи до 18.30 часа в рамките на работния ден, да се намали крайния час защото в 20 часа няма 

такъв проблем за паркиране, а пак се искат талони. Този талон който ти го предлагаш е удачен 

само с механизъм за контрол, защото за 360 лева на година като си сложа колата всеки ден по 

10 часа и за 1 месец съм взел тези места и няма да изпълни смисъла да освобождава. Г-жа 

Петева дето пита за служебните паркинги, те плащат по 250 лева на месец. 

 

Г-н Петко Балабанов - г-н Димитров не е против Наредбата – неговата молба е да обсъдим това 

предложение за месечни, тримесечни и годишни талони. Едно елементарно изменение и 

допълнение на Наредбата да се предложи от нашите общински съветници. 

 

Г-н Евгени Спиров - не да се търси форма за допълнително контролиране, защото това значи 

разходи, а малко по висока цена за да ограничи диапазона на хората които могат да си го 

купят. И тогава ще го купят тези които наистина имат нужда, а другите ще продължат с 

талоните. Всяко удоволствие са заплаща. 

 

Г-н Велизар Балабанов - ние обсъждаме един проблем който отдавна е решен. Много са 

ходили в Западна Европа и знаят, че това там става с автомат. Тъй като няма пари за автомати, 

аз ви казвам в София и Търново организацията е перфектно създадена – един човек със 

светлоотразителна жилетка след като влезеш в някой сокак в Търново ти казва къде има място 

и ти къса билетчето. Знаете ли колко са любезни? Идваш след 3-5-8 часа и си доплащаш. В 

София са решили проблема по друг начин – там същите хора продават талони. Като го 

направим се осигуряват още 10-15 работни места – например за военнослужащи. 

 

Г-н Недялко Недялков - Общината да ми даде на концесия няколко улици и аз ще събирам 

таксите и ще ги контролирам. Ще сложа един служител от Столетов до Христо Ботев и като 

събирам парите и контролирам ще създавам ред. А сега единия спрял тук, другия там и когото 

се хване. Мисълта ми е, че 1 човек може да обхване една улица Руски от Столетов до Христо 

Ботев и много повече пари ще носи. 

 

 



Г-н Стефан Шоселов - колеги, моето предложение е такова: г-н Андронов правилно каза, че е 

направено така за да може човек максимално бързо да си свърши работата като си попълва 

талончето и напуска тази зона. Също така който иска да паркира за по дълго време плаща една 

максимална такса и да има двата варианта. Който има постоянно работа да си плати повече и 

да има пропуск, а който има работа веднъж в седмицата за 10-15 минути да си попълва талона. 

Това е направено с тази цел всеки един от нас да отиде в подходящото време и да намери 

място да паркира. Ако се направи 300 лева на всички мои коли ще си взема пропуски и по 

всяко време ще са там.  

 

Г-н Петко Балабанов - уважаеми колеги г-н Димитров като член на нашия Клуб има пълното 

право да постави въпроса на обсъждане и гласуване. 

 

Г-н Валентин Вълков – какво да гласуваме като всеки в момента може да плати в Общината 250 

лева на месец и да си осигури място 

 

Г-н Антон Андронов – не е така, това е за едно платено паркомясто за което ако искаш трябва 

да докажеш, че там е твоя офис и не можеш да поискаш например 5 места. Администрацията 

ще прецени за нуждите на твоя офис колко места са ти необходими. Това е друг въпрос, а 

предложението на г-н Димитров е да се купи такъв абонамент за конкретно място пред 

конкретен офис за цялата зелена зона и дали ще го одобри Общинския съвет е друг въпрос. Но 

ако това се реши ще се направи едно предложение да се допълни Наредбата например да се 

купи карта за 1000 лева за зелената зона. 

 

Г-н Петко Балабанов - който е съгласен нашите общински съветници да внесат предложение и 

допълнение в Наредбата за зелената зона, в комисията ще се реши какъв да бъде талона, 

юристите ще го оформят така , че аз го подлагам на гласуване по същество като предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 25 

Против 0 

 

 

 



 

Приемане на нови членове – докладва г-н Петко Балабанов   

       

Г-н Петко Балабанов – в ръководството на Клуба е постъпило заявление от г-н Петьо Тенев 

Балабанов за приемане в Клуба. Негови поръчители са г-н Бухчев и г-н Аргиров, който отсъства, 

но г-н Чахов също го познава и може да вземе отношение. Той приема Устава на Клуба и 

изявява желание да бъде приет като редови член. Роден е в Стара Загора и е завършил е 

елекротехникума „Г. С. Раковски”, след това висшето строително училище в София, работи 

повече от 20 г. в Строителни войски като стига до Главен директор на Дивизията и от 4 г. е в 

частния бизнес. Има строителна фирма на която е собственик и управител, има над 60 

работника , фирмата му е защитила и сертификат за качество ISO-9001-2000, строи обекти и се 

занимава с инвестиционно строителство, предприемаческо. Давам думата на г-н Бухчев 

 

Г-н Димо Бухчев - значи явно няма да му даваме думата, той е скромно и тихо момче и да не 

му я дадем няма да се обади. Петьо го познавам от малък, приятел бях с баща му, работим 

заедно и съвместно, познавам го като честен и акуратен човек в бизнес отношенията. Аз 

гласувам с двете ръце за приемането му в нашия Клуб. Мисля, че други думи са излишни. 

 

Г-н Георги Чахов – г-н Балабанов го познавам още от 1995 г. като офицер от Строителни войски. 

Имаме и съвместни бизнес отношения, подкрепям казаното от г-н Бухчев като добър и честен 

човек, мисля, че ще бъде достоен член на Клуба. 

 

Г-н Петко Балабанов - уважаеми колеги който е съгласен да приемем г-н Петьо Тенев 

Балабанов за член на Клуба на Работодателя, моля да гласува.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 25 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Петьо Балабанов – благодаря ви, че уважихте желанието ми да стана член на Клуба на 

Работодателя и заявявам, че ще спазвам Устава и ще бъда достоен член. 

 



Поради изчерпване на дневния ред Председателя на събранието г-н Петко Балабанов закри 

събранието. 


