
Протокол от 02.11.2009г.   

 

ПРОТОКОЛ  

 

Днес, 02.11.2009 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе извънредно заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 97 члена списъчен 

състав присъстваха 60 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Обсъждане молбата на г-н Драгомир Драгов за прекратяване на членство в Клуба - докладва 

г-н Иван Панчов  

2. Отчет за дейността на Клуба през 2009 г. - докладва г-н Иван Панчов  

3. Предложения и насоки за предстоящата работа и за по ефективното развитие на Клуба - 

докладва г-н Иван Панчов  

4. Разни  

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов откри заседанието с думите: След 

заседанието на 20.10.2009 г-н Евгени Спиров ми се обади и ме запозна как е протекла 

поредната среща на Клуба. Разтревожен е от изявлението на г-н Драгов, че Клуба вече се е 

изчерпал, нищо не се случва и няма смисъл да се събираме. Разбрах, че по стечение на 

обстоятелствата двамата зам. кмета, областния управител, народните представители и 

съветниците от ГЕРБ са отсъствали, а председателя на Общинския съвет е закъснял. Това също е 

допринесло за негативното отношение на някои от присъстващите. Постарах се да проуча 

обстоятелствата:  

 

ОТ НАШИТЕ РЕДИЦИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВЛАСТТА СА:  

· Йордан Николов - областен управител  

· Иван Колев - народен представител  

· Недялко Недялков - народен представител  

· Велизар Балабанов - зам. кмет  

· Белчо Белчев - зам. кмет  

· Тенчо Руканов - председател на Общинския съвет  

· Валентин Вълков - общински съветник  



· Николай Шопов - общински съветник  

· Д-р Джелебов - общински съветник  

· Ганко Ганев - общински съветник  

· Светлана Иванова - общински съветник  

· Марияна Димова - общински съветник  

· Олег Стоилов - общински съветник  

· Венелин Каравичев - общински съветник  

 

ОТСЪСТВАЛИ НА 20.10.2009  

· Г-н Йордан Николов не е вече член на Клуба, но е обещал когато има въпроси касаещи 

областна администрация винаги ще идва. Такива въпроси не бяха постъпили в офиса за да 

бъде поканен. Това е реда от създаването на Клуба - да се пращат въпроси и предложения в 

офиса за обсъждане от членовете и да се вземат решения на заседанията ни.  

· Г-н Велизар Балабанов се е обадил, че ще бъде на важна среща  

· Г-н Белчо Белчев е бил на занятие по гражданска отбрана  

· Г-н Тенчо Руканов се е обадил, че е на важно заседание и ще закъснее  

· Г-н Ганко Ганев ебил в командировка  

· Г-н Венелин Каравичев е бил болен  

· Г-н Олег Стоилов се е обадил, че е ангажиран  

· Народните представители не могат да идват във вторник защото са в София. Затова в 

бъдеще ще предложа на обсъждане да си правим заседанията в понеделник. Веднъж в месеца 

според мен ще могат да идват, тъй като в понеделник те имат много срещи с избиратели  

· Останалите д-р Джелебов, Светлана Иванова и Марияна Димова не са се обаждали, че 

няма да присъстват  

Г-н Тенчо Руканов каза, че тримата общински съветници, които не са се обадили са били с него 

на съвещанието.  

Запознавам ви подробно, защото г-н Христо Динев е поставил въпроса, че членовете на Клуба, 

които са заели отговорни позиции не идват и няма на кого да си поставят въпросите. Просто 

така се е случило по стечение на обстоятелствата, на всеки се налага да отсъства. Например на 

19.09.009 когато на заседанието са били народния представител Иван Колев, областния 

управител Йордан Николов, двамата зам. кмета Велизар Балабанов и Белчо Белчев, 

председателя на Общинския съвет Тенчо Руканов и останалите общински съветници, г-н Христо 

Динев не е присъствал за да зададе своите въпроси. Управителния съвет разговаря с г-н 



Драгомир Драгов преди заседанието на Клуба и му давам думата да каже своето становище по 

молбата си за напущане на Клуба.  

Г-н Драгомир Драгов обясни, че не е бил разбран - не е имал нищо против съществуването на 

Клуба, нито е целял разцепление, просто е болен и затова е пуснал молбата си. Само е давал 

съвет Клуба да не се занимава само с Общината, а да се развива бизнеса между членовете му, 

да се обсъждат икономически новости и т. н. Той заяви, че оттегля молбата си за прекратяване 

на членството си в Клуба.  

Отношение по въпроса взеха господата Иван Панчов, Христофор Бунарджиев, Мирослав 

Петков, Евгени Спиров, Пламен Русев, Христо Недялков, Недялко Недялков, Йордан Николов, 

Недялко Младенов и Христо Динев. Всички заявиха, че Клуба е уникално явление и трябва да 

продължи още по активно дейността си. Г-н Недялко Младенов предложи всички решения от 

заседанията да се изпращат на пощите на членовете от Клуба, за да може тези които отсъстват 

да се запознаят с тях.  

По втора точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов помоли 

присъстващите да се запознаят с отчета, който се намира пред тях, за да не губи време да го 

чете.  

Отчет  

за дейността на УС през 2009 г.  

ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ Чл. 5. Основните цели и задачи на 

сдружението са: да обедини усилията на своите членове за да подпомага усилията на 

избраните общински съветници от Клуба в изпълнение на дейността им като такива, 

включително и подпомагане дейността на председателя на Общинския съвет, Кмета и 

Общинската администрация.  

Чл. 6. Средствата, с които клубът ще постига своите цели, са:  

1. Активно участие в обсъждане на проектите за решение на Общински съвет и на проблемите, 

стоящи пред Община Стара Загора.  

2.Обмяна на идеи по важни въпроси, свързани с общинския бюджет и нуждите на града и 

Общината.  

3. Осъществяване на сътрудничество между членовете на клуба помежду им, както между 

членовете на клуба и външни организации и лица, с цел подпомагането дейността на 

общинските съветници.  

4. Всякакви други форми, които не са забранени от закона и спомагат за осъществяване на 

целите на клуба.  

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

1. На всяко заседание на Клуба се обсъждат предложенията за предстоящата Общинска сесия  

2. Предложения относно оптимизиране на структурата на Общинска администрация:  



· Да отпадне отдел „Инвестици и управление на проекти”, като излишно междинно 

звено, а дейността да премине на подчинение към директор Дирекция ТСУ, както е в почти 

всички общини.  

· Да отпадне отдел „незаконно строителство”, тъй като по ЗУТ няма такова.  

· Да отпадне секретна секция - няма секретно строителство.  

3. Програма за поетапна подмяна на остарелите котелни централи и отоплителни инсталации с 

нови високоефективни - предложен е проект  

4. Изграждане на експериментална „пасивна къща” - саниране на фасадата и инсталациите на 

една детска ясла или градина и покриване на нуждите за отопление чрез слънчева енергия, 

рекуперация на въздуха и акумулиране.  

5. Изграждане на инсталация за отопление и гореща битова вода в плувния басейн  

6. Компютърна паспортизация на уличната настилка - кога е асфалтирана, кой е приел обекта, 

какви са гаранциите, колко жалби има постъпили, кои са изпълнителите, публикуване на 

отчетите в интернет.  

7. Да се разгледа на сесия на Общинския съвет предложение за даване на концесия или за 

дълготрайно ползване на общинската спортна база от спортните клубове, които упражняват 

конкретния вид спорт - има внесено предложение за тенис кортовете  

8. Мероприятия за активиране на населението в предстоящите избори  

· Отпечатване на листовки и плакати, както и разпространяването им  

· Публикуване на призив в пресата  

· Клипове по радио 1  

· Изготвяне на банери  

· Публикуване на банери в сайтове  

9. Да се изготви програма за подмяна и поставяне на нови указателни и информационни 

табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти - 

общинска собственост на територията на Община Стара Загора - подменени са  

10. Да се обезопаси кръстовището на Хрищенско шосе с предупредителни знаци - изпълнено  

11. Да се изготви програма за реконструкция и обезопасяване на детските площадки според 

европейските изисквания  

12. Да се публикува график на дейност «Чистота»  

13. Да се ремонтира Летния театър за по ефективното му използване  

14. За да се упражнява ефективен контрол върху сметосъбирането да се предложи на 

общинска администрация да се сложи кантар на сметището за да не се допускат празни 

курсове на колите - има отговор от Общината  



15. Да се преразгледат нормативите за строителни разрешения и наема за тротоарите цел 

балансирано намаление - изпълнено  

16. Да се номерират улиците «Промишлена» и «Индустриална»  

17. Общинска администрация да контролира ефективно смяната на електрическите крушки в 

Общината - има отговор от Общината  

18. Обсъждане проблема с пенсионерските карти за пътуване - направено е предложение  

 

РАЗНИ  

 

1. Информация за дейността на заместник кмета по транспорта, обществен ред и чистота - от г-

н Белчо Белчев  

2. Отчет на дейността на Комисията по култура за 2008 г. и дискусия във връзка с избор на 

Директор и насоки за развитие на Националния исторически музей гр. Стара Загора - от г-н 

Стефан Шоселов  

3. Информация за дейността на Областна управа и въпроси към Областния управител г-н 

Йордан Николов  

4. Информация за дейността на Народното събрание и въпроси към народния представител г-н 

Иван Колев  

5. Обсъждане проблемите за сметището на Общината - от г-н Белчо Белчев  

6. Пресконференция за изборите  

7. Изяви по ТВ Стара Загора  

8. Подкрепа на подготвяното от АРИР проектопредложение, насочено към устойчивото 

развитие на Община Стара Загора чрез „създаване на устойчиви транспортни плановена местно 

ниво и прилагането им” финансиран от фонда на НПО  

9. Представяне на проект за реализиране на икономия от отопление в общинските сгради  

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ КЛУБА  

 

1. Презентация на отоплителна инсталация - от г-н Мартин Бойчев  

2. Представяне на Проект „Между небето и земята” - от г-н Венелин Кръстев  

3. Презентация на „Финансова група Сомони” Финансово-икономическата криза и отражението 

и на българския капиталов пазар - за съжаление никой член на Клуба не се отзова на поканата 

от г-н Николай Колев  



 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ  

1. Представяне на „Бизнес експертен съвет” от Пловдив и обмяна на опит  

2. Презентация на ЛИРЕКС  

 

СРЕЩИ НА КЛУБА  

1. Обсъждане на бюджета на Общината и предложенията на г-н Мартин Бойчев - среща с проф. 

Динев  

2. Поредица от срещи на членове от Клуба съвместно с Общината с г-жа Надежда Гейбриел, 

директор на Брюкселския офис на институт „Формула Европа”  

3. Състоянието на световната икономика и финансова криза в САЩ, Европа и в България - 

среща с д-р Койчо Белчев  

4. Срещи с неправителствени организации и сдружения за съвместни действия за активиране 

на населението да гласува  

5. Участие в конференция на тема: "Предизвикателствата пред бизнеса по време на 

финансовата криза”  

6. Участие в Бизнес Форум на Посланика на Индонезия  

7. Участие в обсъждането и в учредяването на Клуба на инвеститорите.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА КЛУБА  

1. Честване на 50 годишен юбилей на г-н Христо Недялков  

2. Откриване на болница „Свети Иван Рилски”  

3. Честване на 20 години „Булагро”  

4. Участие в мероприятие на „БЕС” Пловдив  

5. Честване на 15 години вестник „Старозагорски новини”  

 

ПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ  

1. Михаил Самуилов Ракаджиев  

2. Николай Георгиев Колев  

3. д-р Георги Попниколов  

4. Митко Митков  



5. Пламен Сираков  

По трета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов помоли 

присъстващите да помислят за предстоящата работа и за по ефективното развитие на Клуба и 

да изпратят своите предложения до офиса за да се обобщят от УС и поднесат на заседание за 

обсъждане. От своя страна запозна присъстващите със своите предложения:  

· Предлагам заседанията на Клуба да бъдат всеки трети понеделник на месеца - така 

народните представители ще имат възможност да присъстват и ще обсъждаме материалите 

преди комисиите в Общински съвет  

· Предлагам да започне да действа старата практика за информация и обсъждане на 

материали и др. от времето на г-н Христофор Бунарджиев когато беше председател. Тогава 

тази система действаше безотказно. Всеки който има предложение, покана, становище или 

предложение за инвестиционен проект да ги изпраща в офиса на Клуба. Секретаря ще ги слага 

в сайта и праща до всички членове. От своя страна всеки, който реши ще може да отговори и 

представи своето становище до офиса. Така на нашите заседания няма да се губи време в 

информиране и разясняване на предложенията, а ще се обсъждат решения.  

· Предлагам да има по голяма масовост на събитията организирани от наши членове. 

Няма традиция да има масово присъствие от членовете от Клуба. Направило ми е впечатление, 

че който организира мероприятие ме му става приятно когато го посетят само отделни наши 

членове, а в същото време той не се отзовава на покани от други членове  

· Разгледахме предложенията на няколко наши членове и на УС и спряхме. Предлагам 

всеки да помисли и изпрати свои предложения до офиса на Клуба, за да се запознаят всички, 

да ги обработи УС и представи на заседание за обсъждане.  

· Трябва да се възвърне практиката на всяко заседание по трима наши членове да 

представят дейността си на фирмите, за да се осъществят по тесни контакти между нас  

Г-н Евгени Спиров предложи да има по голяма масовост в медиите за дейността на Клуба.  

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Димитър Димитров, Иван 

Колев, Недялко Недялков, Недялко Младенов и Иван Панчов.  

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предложи да се гласуват всички 

направени предложения.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 60 Против 0 Въздържали се 0  

По четвърта точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

предложи поканения от него г-н Дамян Георгиев да изложи своето виждане за ПФК Берое.  

Г-н Дамян Георгиев запозна присъстващите с финансовото състояние на отбора, мястото му в 

таблицата за класиране и помоли членовете на Клуба да окажат финансова помощ.  

Г-н Митко Динев заяви, че отбора е на града, на всички нас, на нашите работници и роднини на 

които ще им доставим радост като го има. Ако бизнеса се обедини и всеки даде по хиляда лева 

няма да има проблеми с издръжката на отбора.  



Г-н Младен Стоянов каза, че и другите спортове в града имат нужда от помощ и не трябва да се 

помага само на футбола.  

Г-н Николай Колев предложи да се направи публично дружество.  

Г-жа Ирина Динева каза, че не е задължително всеки да дава по хиляда лева, а само който 

желае може да помогне според възможностите си.  

Г-н Йордан Николов сподели за своите срещи с фирми и изрази надежда, че се надява да има 

резултат.  

Отношение по въпроса взеха още господата Велко Велков, Иван Панчов, д-р Георги 

Попниколов, Младен Стоянов и г-жа Диана Димитрова.  

Г-н Иван Панчов каза, че той самия ще продължи да помага, но Клуба не може да вземе 

решение за да задължи членовете да помогнат, а предложи координатите на г-н Дамян 

Георгиев да бъдат изпратени до всички членове и който желае да помогне да се свържи с него 

за уточняване.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов закри заседанието поради приключване 

на дневния ред.  


