
Отчет на Управителния съвет   

   

за изтеклия мандат в периода от януари 2008 г. до януари 2009 г.  

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА НА РАБОТОДАТЕЛЯ,  

 

С особена гордост заставам пред Вас, като Ви поздравявам за това, че бидейки създатели и 

движеща сила на едно уникално в съвременната обществено - политическа история на 

България начинание, се превръщаме в част от най-новата историята града ни, като 

организацията ни достойно посреща своя петгодишен юбилей. Пет години са малко време на 

фона на хода на историята, но е немалко време, на фона на новото време на демократично 

развитие, в което живеем, и за което развитие организацията ни дава своя принос.  

Така че, отчетът, за дейността на Клуба през изминалата година, следва да се гледа през 

призмата на навършващата се годишнина и съзидателната ни работа през целия период от 

създаването ни до сега.  

Историята на организацията ни започна като Партия „Общински съвет за Стара Загора”, което 

бе първоначалната й форма на регистрация, като продължава в сегашния си вид - като 

организация с нестопанска цел, работеща за развитието на гражданското общество у нас и за 

утвърждаване на демократическите му устои, като гаранция за политическите и гражданските 

права на всички членове на обществото.  

Организацията ни изигра съществена роля за приобщаване на деловите среди в региона на 

град Стара Загора към развиващата се обществено - политическата реалност и дейността на 

органите на местно самоуправление, като доказа, че тази съпричастност не съставлява намеса 

в политиката, а е своеобразен ползотворен катализатор на обществено политическото ни 

развитие. Организацията ни приобщи широка палитра от хора с различни професии и занятие, 

но обединени от общия интерес за съпричастност към проблемите на обществото и на града 

ни. След нас са предимно предприемачи от различни сфери на дейност - производство на 

метални изделия, машини и оборудване, строителство, търговия на едро и дребно, услуги, 

изкуство и медии, рекламна дейност, лекари и юристи с частна практика и други. Много от 

членовете нямат партийни пристрастия, други откровено изповядват различни политически 

идеологии, някои са конкуренти в бизнеса, но при нас всички са сплотени от обществено 

полезните цели, които движат организацията ни.  

За необходимостта от проявения от нас зрял обществено - политически подход сочат и 

изборните резултати, показали съпричастност към идеите ни и на гражданите на Стара Загора, 

което е особена радост за нас. Наши представители заеха пет места в 51 - членния Общински 

съвет на града, а за председател на Общинския съвет бе избран един от тях - г-н Антон 

Андронов, които показаха и показват усърдие и работоспособност в своята работа, като е 

гордост за всички нас, че сме спомогнали за лансирането на такива всеотдайни наши 

съграждани. Насоките на развитие на организацията ни - Сдружение с нестопанска цел „Клуб 

на работодателя - Стара Загора”, последваха както следва: - Клубът продължи да разширява 



своя състав, при определени условия за членство - например - собственикът на фирма, който 

кандидатства за член трябва да има открити минимум пет работни места във фирмата си, освен 

членове на фамилията; заплаща членски внос; присъства на общите събрания и т н.; - Поради 

голямата си заетост в управлението на фирмата, а и за натрупване на опит в работа в 

Общинския съвет от повече членове, предните в листата периодично отстъпваха място на 

поредните. При тази ротация в работата на Общински съвет - Стара Загора до края на мандата 

взеха участие 11 от вписаните в 51 - членната листа. - всички действащи общински съветници, 

членове на партията, предварително се оттеглиха от ръководството на партията, за 

обезпечаване на ефективността си в работата на Общинския съвет. - Създадена бе отлична 

система за координация и информираност между членовете на клуба и администриране на 

дейността му - в т.ч. щатен секретар, интернет сайт и др. Материалите за всяка сесия и за всеки 

обсъждан проблем се изпращаха предварително на Е-mail на всеки член на Клуба, за да 

подготви мнението си при обсъждането на темата. Преди всяка сесия на Общинския съвет 

важните теми се обсъждаха, вземаха се решения на Общото събрание, като по този начин 

съветниците участваха в сесията подготвени с експертни предложения, обезпечени със 

съответни доводи и мненията на голям състав участници в дебатите. Ефектът от тази 

организация се прояви още в първите сесии. Експертната подготвеност на нашите 

представители респектира останалите общински съветници, намали политическото 

напрежение в работата на Общинския съвет, създадоха се предпоставки за по-делова и 

ефективна работа по време на сесиите. Членовете инициираха и немалко нови идеи, които 

бяха внасяни за обсъждане в общински сесии. Това е само малка част от позитивите, събрани 

през периода. Като цяло, ползотворната работа даде основание на членовете на Клуб на 

работодателя - Стара Загора, да се включат отново в предизборна борба на следващите 

общински избори. Стремежът да се заемат повече места в Общинския съвет се опира на 

самочувствието от добрата им работа. Успехът им е съществен и е резултат на общите им 

усилия. Доколкото помежду им са налице различия, то те не са на идеологическа основа, а 

касаят стратегията в работата им, което внася свежест в живота на Клуба, динамизира 

процесите и доведе до резултата, че Клубът на Работодателя - Стара Загора днес има 

представителство в Общинския съвет и Общинска администрация равностойно на това на 

традиционно силните партии - 13 общински съветници, председател на Общинския съвет г-н 

Недялко Недялков и заместник кмет г-н Велизар Балабанов. Неимоверно много нараснаха и 

членовете на Клуба през този период. Основен момент в общата работа на членовете ни е 

желанието да се оптимизира работата на общинската администрация по отношение 

обслужването както на гражданите, така и на стопанските субекти, при което е налице ясното 

разбиране, че ефективността на една дейност е в пряка зависимост от средата, в която се 

развива същата. Животът на всеки гражданин, неговият личен бизнес е в зависимост от 

развитието на града, в който той се живее и работи. Логика, основана на пазарното мислене, 

явяващо се по - присъщо на предприемача, отколкото на партийния функционер, при което 

нашите съмишленици намират по-адекватния подход, при решаване на възникналите 

проблеми. Демократичното устройство и правилата за развитие на гражданско общество, 

заложени в основата на създаването на Клуба, не ограничават правото на всеки член да 

симпатизира или принадлежи към различни партийни формирования. Достоен за уважение е 

фактът, че преобладаващата част от членовете са свободни от партийно участие, независими 

граждани. Едновременно с това, Клубът подпомогна първоначалното организиране в региона 

на структурите на ГЕРБ и ЛИДЕР - две партии, които ще играят важна роля в бъдещия 

политически живот на страната и се противопоставят на разрушителната тристранна коалиция 

управляваща в момента. Не съм в състояние, с това кратко експозе, да обхвана всички 



проявления на дейността ни, но като цяло Клубът на работодателя в Стара Загора се оказва 

чудесен пример, за това как гражданското общество в България набира сили и дава отпор за 

порочно установената в страната практика на тяснопартиен подход, при който политическите 

партии обслужват или интересите на своите ръководства или се ръководят от абстрактни 

идеологически догми, лишени от връзка с действитерните нужди на съвременността. 

Прагматизмът и експертният подход при вземането на управленски решения, са бъдещето на 

съвременното управление на обществото. Тази необходимост наложи в Стара Загора 

явлението - Клуб на работодателя, и не случайно примерът му бе заразителен - в много 

градове на страната се създадоха аналогични структури, които набират скорост в стремежа да 

влияят върху развитието на своите общности - Бургас, Пазарджик, Ловеч и др. Всички те са 

търсили контакти с нас, като ние сме се отзовавали с желание. Колеги от Пловдив например, 

преди изборите създадоха подобно сдружение / Бизнес експертен съвет и имат един 

общински съветник /, като ни потърсиха за обмен на опит и бъдещо сътрудничество чрез г-н 

Стефан Шоселов. От наша страна, на организираната среща присъстваха господата Евгени 

Спиров, Тенчо Руканов и Христо Бонев. Тази вечер на коктейла ще има техни представители, 

можете да установите контакти и научите повече за тях. Мисля, че едно бъдещо тясно 

сътрудничество ще бъде от полза и за двете страни.  

 

Сега ще Ви запозная и с дейността на Клуба на Работодателя през изтеклия мандат.  

Управителният съвет, на своето първо заседание, набеляза своите приоритети за дейността си, 

правейки нужното да запази постигнатото от предишните ръководства, както и с работата си да 

доразвие възможностите на Клуба, с цел все повече издигане на авторитета му сред 

обществеността. Целта е нашите общински съветници, спазвайки решенията на събранията ни, 

все по активно да работят в Общинския съвет за развитието на града ни. Ще акцентирам върху 

по важните прояви на УС и Клуба през изминалия период.  

1. Въведена бе традиция, на всяко наше заседание членове от Клуба да правят презентация за 

дейността на фирмите си.  

2. Взема се участие в кръглата маса на военните от резерва, под егидата на Министерството на 

отбраната - обсъждаха се възможностите и програмите за успешно реализиране на военните от 

резерва в обществото.  

3. МО награди Клуба на работодателя - Стара Загора, за най-добро сътрудничество с бизнеса 

при намиране на работа на бивши военни. На тържествена церемония в Огледалната зала на 

Гарнизонен военен клуб - Стара Загора, ръководителя му г-н Спас Спасов, връчи на 

председателя на Сдружението, в мое лице, специалната грамота от Министерството на 

отбраната.  

4. На 12 февруари 2008 г., Министърът на отбраната - Веселин Близнаков, отличи партньорите 

на военното ведомство по социалната адаптация. Клубът на работодателя стана носител на 

голямата национална награда за сътрудничество на бизнеса при намиране на работа на 

освободените от БА военни. Церемонията се проведе от 14 часа в зала "Тържествена" на 

Централния военен клуб в София като наградата бе получена от г-н Евгени Спиров. Сред 

поканените бяха представители на президентството, парламента, на ръководствата на МО, 

Генералния щаб, резервисти.  



5. Участия в мероприятия на Общината - всички мероприятия свързани с празници и събития, 

касаещи историята на града ни с поднасяне на венци и цветя.  

6. Срещи с общинските съветници от други политически сили по важни точки от дневния ред на 

Общинска сесия за съгласуване на съвместни действия за решаване на важни проблеми на 

Община Стара Загора.  

7. На заседание на Клуба с г-н Цветан Димов от Министерството на отбраната се обсъди 

провеждането на курсове обслужващи местния бизнес от военнослужещите.  

8. Среща с бизнесмени от Холандия.  

9. Г-н Белчо Белчев представи пред нашите членове филм за състоянието на Общинската 

спортна база.  

10. На заседание на Клуба бяха представени следните презентации:  

· „ЕВРОИНС - здравно осигуряване” АД  

· Пенсионно осигурителна компания „Съгласие” АД  

· Сдружение „Самаряни”  

11. Интервюта в Старозагорски новини, Бизнес поща и Пари.  

12. Прие бе Етичен кодекс на лицата членуващи в Клуба изцяло разработен от г-н Христофор 

Бунарджиев.  

13. Клубът на Работодателя възстанови барелефа и буквите на паметника на Митрополит 

Методий Кусев, намиращ се до параклиса на Аязмото под ръководството на г-н Евгени Спиров.  

14. Изготви се нов интернет сайт на Клуба. От въвеждането му през месец септември до сега 

сайтът ни е посетен от 5131 души. Това говори, че се проявява изключителен интерес към 

нашата работа.  

15. На 4 ноември Клубът на Работодателя проведе среща - разговор по повод 

световната икономическа криза и отражението й у нас с финансиста Емил Хърсев, 

собственик на фирма "Хърсев и Ко" КДА, преподавател по банково дело. Срещата 

беше доста интересна и продължи няколко часа.  

16. Състоя се първата официална среща между Клуба на Работодателя и ръководството на 

Община Стара Загора на 11 ноември 2008 г. в конферентната зала на комплекс „Верея”.  

Постарах се да ви запозная накратко с дейността на Клуба, през изтеклата година, без да ви 

отегчавам излишно. Може и да съм пропуснал нещо, но разчитам на Вас да прецените 

подобаващо общата ни работа, както и да бъдете все така активни и изпълнени със 

съзидателност и мъдър подход, при решаване на всички проблеми, които ни предстои да 

решаваме за в бъдеще.    


