
Протокол от 21.05.2012   

  

П Р О Т О К О Л от  заседание на Общото събрание на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора” 

от 21.05.2012 г.  

Днес, 21.05.2012 г., от 19:00 часа, в ресторант „Ефир„ се проведе месечното заседание на 

Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. 

Специален гост е г-н Караманов - представител на консултантска фирма"Програм консултинг", 

гр.София.  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

1. Да се запознаят членовете с проблемите на децата с аутизъм в Стара Загора. Представят : г-

жа Мария Жекова и г-жа Анастасия Василева  

2. Информация относно създаването и работата на клъстерите. Представя: г-н Караманов - 

представител на консултантска фирма"Програм консултинг", гр.София.  

3. Информация, относно промените в законодателството, касаещи бизнеса. Представя: г-н Иван 

Колев - депутат. 4. Разни. 4.1 Запознаване с турнира по тенис в Мадрид/Испания. Представя: д-

р Валентин Христозов.  

4.2 Кратко експозе за "БатаАгро".  

Представя: г-н Стефан Шоселов  

От 33 човека списъчен състав присъстваха 20 члена.  

Председателят на Управителния съвет- госпожа Мария Жекова откри редовното месечно 

заседание на Клуба и запозна присъстващите с дневния ред.  

По точка първа от дневния ред госпожа Мария Жекова представя госпожа Анастасия Василева- 

Директор на Център за работа с деца аутисти „Алтернатива 55“. При предоставяне на думата на 

г-жа Василева, на вниманието на членовете на Клуба бе поставен акцент върху: - Работата с 

деца аутисти; - Делегирания бюджет на Центъра; - Необходимост от материали, с които да се 

облагородят дворът и сградата и неща, кото са свързани с физическото укрепване на децата; - 

Група по арттерапия; - Безплатна психологичска помощ от страна на Центъра за членовете на 

Клуба; Госпожа Мария Жекова изчита списъка с необходими материали за Център за работа с 

деца аутисти „Алтернатива 55“.  

По точка втора от дневния ред госпожа Мария Жекова даде думата на господин Стефан 

Шоселов за представянето на г-н Караманов - Управител на консултантска фирма"Програм 

консултинг", гр.София, за да предостави на вниманието на членовете на Клуба информация, 

относно създаването и работата на клъстерите и новите европейски програми. При 

предоставяне на думата на г-н Караманов, на вниманието на членовете на Клуба бе поставен 

акцент върху:  

 



1. Създаването на бизнес среда.  

2. Клъстер- доброволна организация на фирми, която води до понижаване на определени 

разходи и за увеличаване на определени продажби. Обеденинение около една кауза. 

Необходимо е запазване до 3 години на клъстера, след изпълнение на програмата. Най- малко 

7 фирми трябва да участват, за да се създаде клъстер.  

3. Трите компонента, по които може да се кандидатства:  

3.1 . Създаването на клъстера;  

3.2. Свързан с представянето на клъстера в маркетингово отношение- популяризиране, 

допълване на нови членове, участие в международни клъстерни оганизации, панаири- трябва 

да бъдат изпълнени до 4 месеца, след определянето на доставчика на една или друга услуга. 

Финансова граница- до 200 хил. евро подкрепа.  

3.3. Инвестиционен компонент- изискват се 20 фирми, като една от тях е Висше учебно 

заведение. Трябва да се изгради стратегия за развитие на клъстера.  

4. Самостоятелно юридическо лице ли е клъстера? Отговор: Самостоятелно юридическо лице е. 

Може да бъде Дружество за ЗЗД, ООД, акционерно дружество, кооперация, но трябва да се 

намери най- подходящата правна форма, така че тя да обслужва интересите на фирмите.  

5. Сумите, с които може да се извършва инвестиция в клъстера? Отговор: Ако се стигне до 

третия компонент, който е само инвестиционен- той е в рамките на 2 млн.евро. Колко 

процента? Отговор: Инвестиционната част е 50%.  

6. Инициатива от Областния управител във връзка с идеята му за обединението на фирмии 

създаването на панаир. Участието в големи инфраструктурни проекти. Стара Загора- един от 

промишлените центрове на България. Панаир за ротарианци от фирми от Стара Загора.  

7. Много фирми не си изпълняват проектите, но са договорирали парите. В края на тази година 

ще има ревизия на средства, за да могат тези пари да се прехвърлят за нова технологична 

модернизация на фирмите или по новата програма, която трябва да стартира всеки момент.  

8. Програма „Енергийна ефективност“- Дали някои проекти от първата част на програмата, 

завършила в края на миналата година, няма да се прехвърлят в тазгодишната, т.к. има много 

кандидати, а класиралите се са малко. И какви други програми се очакват? Откъде могат да се 

вземат повече пари за технологично обновяване?  

9. За клъстерите в Стара Загора- колко фирми трябва да се съберат и по колко фирми трябва да 

платят, за да се образува? Отговор: Препоръчително е да се организират и да създадат 

клъстера по първите два компонента, защото ще може да се популяризира за много кратко 

време, дейности. Може и в рамките на ООД, акционерно дружество. По закона за ЗД всеки 

кандидат трябва да изпълнява условията за допустимост на юридически лица, а ако е ООД се 

гледат само допустими кодове за създаденото юридическо лице. Клъстерът е невалиден, ако 

има една фирма с преоритетен код „селско стопанство“, а като ООД се избягват тези неща.  

10. За един месец трябва да се избере тема, която да обедини фирмите, всеки един, който е 

решил да участва, трябва да извади необходимите документи за учредяване на ООД и да се 

учреди ООД? Отговор: Точно така.  



11. Новата фирма кандидатсва, не е необходима история на фирмата. Важно е да бъдат 

допустими кодове. Всичко се извършва с предварително финансиране и след това се 

възстановяват средствата.  

12. В какъв срок се възстановяват средствата? Отговор: Едногодишен е срокът за изпълнение на 

проекта. След всеки етап, могат да се искат едно или две междинни плащания.  

13. Може ли да се допълват фирми, например ако се започне със седем фирми? Отговор: Да, 

може. Трябва да се намери механизъм за разширение. Има изикване за популяризиране и 

разширяване на клъстера по втория компонент.  

14. Кои са недопустимите кодове? Отговор: Само селското стопанство, микрофирмите в 

селските райони.  

15. Енергийна ефективност. Отговор: Има вече нова програма, която ще се опита да дублира 

освен пасивната енергийна ефективност, която касае строително- монтажни работи, а и 

технологичната модернизация. Базисен процент за подкрепа от 30% до 50%. Защо е толкова 

малък процента тук? Отговор: Защото това е фонда по „Енергийна ефективност“. Кое определя 

процентите? Отговор: Процентите се определят от характера на всеки един фонд.  

16. Нова програма „Енергийна ефективност“- има съвсем различен механизъм. Процентите, за 

да станат от 30% на 50% трябва да се изпълнят определени условия: - Енергиен одит с 

препоръки- вдига с още 10% (има 50 одобрени фирми от МИЕ, от които само 7-8 правят 

обследване на промишлени системи. Можем ли да получим списък с тези фирми? Отговор: Да, 

неофициално. - Ще се изискват три одобрения по тази програма. Много е важно предписаните 

мерки по одита да се изпълнят. - Одобрението на Банката. Има 6 банки- патньори, които имат 

право да дават оферти за кредит по тази прграма- Райфайзенбанк, Прокредит банк, МКБ 

Юнионбанк, Уникредит Булбанк, Алианц и още две. Задължително ли е кредитирането от 

Банките? Отговор: Може само те да потвърдят, че имате собствени средства. - Одобрението на 

тръжната процедура, която минава през т.нар. асистент по проекта. Одобряват се техническата 

част и избора на консултант и след това всичко отива в договарящия орган в Министерството и 

той дава окончателно мнение с сключва договор с кандидата. Какво да очакваме тази година и 

догодина, като финансиране от Държавата и какви други проекти ще има? Отговор: Тази 

програма за „Енергийната ефективност“ ще бъде отворена до ноември следващата година. 

Колко милиона ще бъдат отпуснати? Отговор: 150 млн.евро  

17. Може би, ще остане програмата за иновации, внедряването на иновативни продукти. 

Привличане на външни инвестиции. Какъв ще бъде размерът на подкрепата? Отговор: 

Традиционния, микро- и малки- 70%, средни- 60% . Максимална сума? Отговор: Това вече ще 

се обсъди допълнително. Още го няма като насоки.  

18. Каква е причината „Биомаса“ да не присъства в Лиме списъка? Отговор: Ще проверя.  

19. Защо сменят Жулиета Хубенова? Отговор: Явно, че не са решени нещата.  

20. Когато разработваш продукт се изискват документи, че продукта е полезен модел, а в 

крайния вариант на проекта се доказва, че това е всъщност полезен модел. Отговор: Тук не 

точно така. Трябва да внесеш, че си направил постъпления за такъв полезен модел, но в края 

на проекта трябва да го извдиш като полезен модел. По темата се изказаха г-н Караманов, г-н 



Стефан Шоселов, г-жа Мария Жекова, г-н Мартин Бойчев, г-н Неделчо Атанасов, г-н Ангел 

Мангараков.  

По точка трета от дневния ред господин Стефан Шоселов даде думата на господин Иван Колев- 

депутат,във връзка с промените в законодателството, касаещи бизнеса. Господин Иван Колев 

предлага четири теми за дискусия:  

1. Новият закон за публично- частното партньорство. Предложение за покана на консултант или 

представител на Общината, с който да се разговаря по този въпрос. Това може да е тема 

следващото събрание.  

2. Закон за контролиране на незаконно придобитото имущество. Насочен е срещу 

недекларираните пари.  

3. Закон за тютюнопушене на обществени места, който влиза в сила от 01.03.2012г.  

4. Административната реформа- преселение на държавни структури, извън София. Има ли шанс 

Енергетиката да се премести в Стара Загора? Отговор: Ако се изнесе сектор „Енергетика“от 

София, ще бъде в Стара Загора. Нямаме конкуренция. Ще се търси връзка и с Университетите. 

Симбиоза между държавната структура и ВУЗ. Ще се поставят ли срокове, в които държавата да 

плати средствата, които се отпускат по европейските програми? Отговор: Няма отговор на този 

въпрос. Иска въпросите на имейл. Летище ще има ли? Отговор: Не е запознат. Да се обърнат 

към кмет, областен управител. По темата се изказаха г-н Колев, г-н Шоселов, г-н Руканов  

По точка четвърта от дневния ред г-жа Мария Жекова даде думата на д-р Валентин Христозов 

да запознае членовете на Клуба с това как е минал турнира по тенис в Мадрид-Испания, на г-н 

Стефан Шоселов за кратко експозе за изложението „БатаАгро“ и на г-н Руканов относно 

предстоящата сесия на Общински съвет. Кое е това, което кара организаторите да проведат 

турнира на точно това място? Дали може и в нашия град да се организират подобни 

мероприятия? Или основно наградния фонд е този, който привлича по- известните? Отговор: 

Нашата база е много добра, но Клубът ни по тенис няма позиции в София, за да се организира 

турнир в Стара Загора. Обсъжда се идеята на Управителния съвет за присъстващите на Общите 

събрания и задължителното внасяне на членски внос от тяхна страна. Г-н Руканов се изказва 

във връзка с предстоящата сесия на Общински съвет:  

1. Наредба за преместваемите обекти.  

2. Предложение бившата вечерна гимназия да бъде за обществено, делово обслужване или 

там да се направи детска градина.  

3. Технопарк.  

Г-н Стефан Шоселов споделя впечатленията си от изложението „БатаАгро“ и апелира за идеи, 

предложения за следващото Общо събрание:  

1. Публично- частното партньорство  

2. Последните предложения на Общината за корекции на улиците.  

3. Парк „Бедечка“  

4. Казармата  



5. Сметището По темата се изказаха д- р Христозов, г-н Шоселов, г-н Руканов Поради 

изчерпване на дневния ред, Председателят на Управителния съвет, госпожа Мария Жекова 

закри заседанието.  

Протоколчик: /Светла Арнаудова/  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / Мария Жекова /  

21.05.2012 год. Стара Загора   


