
Протокол от 26.10.2004г. 

 

Днес 26.10.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на 

членовете от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 70 члена списъчен състав 

присъстваха 38 члена.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД  

1.Отчет за дейността на общинските съветници – докладва г-н Антон Андронов  

2.Предложения относно материалите за Общинска сесия на 29.10.2004 год. – докладва г-н 

Николай Шопов  

3.Предложение за решаване на проблема с такса смет на фирмите - докладва г-н Петко Влаев 

4.Презентация на “Аккор Сървисиз България” АД за предимствата на системата “ваучери за 

храна” за работодателите – докладва г-жа Валентина Гешева  

5.Предложение за организиране на поредица от благотворителни дейности до Коледа по 

случай годишнината от учредяването на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” - докладва г-

н Христофор Бунарджиев 6.Членски внос – докладва г-н Христофор Бунарджиев 7.Приемане на 

нови членове – докладва г-н Христофор Бунарджиев 8.Разни  

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието с думите: 

Откривам събранието и ако има закъснели, погледнете ги неодобрително за да може 

следващия път да идват навреме за да не обиждат колегите си. Един истински бизнесмен 

трябва да бъде европеец и трябва да спазва времето, защото времето е най скъпия ресурс. 

Дневния ред е пред вас и сте се запознали с него, обсъжданията до 20 също са преминали и 

този месец има доста отзиви. Миналия четвъртък се проведе както винаги заседанието на 

председателите на комисии с общинските съветници и Управителния съвет на което се взе 

отношение по въпросите за следващата сесия и е изготвено е становище. За информация на 

тези, които не бяха на екскурзията в долината на тракийските царе беше невероятно 

преживяване. С помощта на д-р Китов и неговите асистенти се потопихме в една различна 

атмосфера, в един друг свят от преди 2500 години и отново се почувствахме горди, че на 

половин час път от Стара Загора има такива невероятни екземпляри на човешката цивилизация 

с което всяко съвременно общество би се гордяло. Както всеки път първата точка е отчет за 

дейността на нашите общински съветници и давам думата на г-н Шопов. Искам също да ви 

кажа, че едно от задълженията ми като Председател е да упражнявам контрол по 

изпълнението на задачите – за всяка задача която е поставена на нашите общински съветници 

е да видим докъде е докарана. Да видим нашите инициативи докъде са стигнали, така, че в уеб 

страницата от утре ще може да се види докъде са стигнали предложенията които сме създали с 

този умствен апарат. Така ще има отговорности и яснота за текущия статус на нашите 

инициативи, защото след два месеца ще трябва да се изправя пред вас и след като ми 

гласувахте втори мандат да кажа какво съм успял да постигна. Г-н Николай Шопов – уважаеми 

колеги през изтеклия месец беше планирано извънредно заседание да което да бъдат 

разгледани две точки по които реално погледнато най активна е нашата позиция за 



газификацията на “Автобусни превози” и “Газоснабдяване” ООД. Тази която бяхме планирали 

за 21.10.2004 г. на председателски съвет решихме да я отложим защото се оказа, че в 

настоящия момент администрацията не е достатъчно подготвена. Беше направена една 

комисия, която обстойно да проучи взаимоотношенията между дружеството и Общината. В 

рамките на три години Общината не е проявила никакви грижи и се е отнасяла формално към 

тези си задължения и затова това дружество е на това ниво. В споразумение със всички 

политически сили този въпрос остава да се гледа следващия месец на извънредна сесия. Това е 

един много важен въпрос и в бъдеще има големи перспективи в бъдеще за бюджета на 

Общината. По другия въпрос за метанизацията – в момента има възложена оценка на 

дружеството “Автобусни превози”, ще бъде изготвена от Института по автотранспорт, работи 

по темата проф. Кереков. Той до 30 число на настоящия месец ще представи доклад и 

оздравителна програма за бъдещето на дружеството. Евентуално, ако този доклад закъснее ще 

отложим точката от дневния ред, но нагласата ни е доклада да мине през комисии и проблема 

ще се решава комплексно за бъдещето на дружеството и евентуалната метанизация. По 

предварителни данни професора е препоръчал категорично, че трябва да има метанизация. 

Знаете в момента каква е цената на горивата и предприятието ще отива по надолу, така че при 

всички случаи това е един добър вариант ако се случи. Другия път ще изработим позиция 

относно виждането ни за “Автобусни превози”. Двете Наредби по които вносител беше г-н 

Вълков минаха през първо четене, а едната и през второ четене. Отложени ни са ония абзаци 

които касаят проблемите за чистотата и в предварителните ни разговори разбираме, че ще 

намерят подкрепа и от останалите. В този период от време по нашата инициатива за 

екологичните проекти успяхме и се организира временна комисия от Общинския съвет по 

изясняване на проблемите около обгазяването на района, щетите и последиците от това. За 

председател на комисията избраха мен, влезе и цялата Комисия по здравеопазване, екология и 

спорт. От две седмици ежедневно работим и по график правим обиколка на всички села, които 

са от южната част на полигона. След това ще минем от северната страна на полигона. Водихме 

разговор с Председателя на Общинския съвет в Казанлък и той подкрепя нашето предложение. 

Внесохме и предложение в регионалната асоциация на Общините “Тракия” и фактически 33 

общини подкрепят нашите действия. Записваме всички срещи и фактите говорят, че тази 

дейност, която се върши е не регламентирана и по нататък думата ще има прокуратурата. Ние 

ще им предоставим всички материали. В момента работят три експертни екипа към комисията 

, които съм поканил. Единия екип се води от проф. Томбалов, другия от проф. Иванов и третия 

от ст. н. с. Комитов. Трите екипа пишат различни доклади. Поканих и Николай Такучев , който 

излезе с публикации във вестник Труд, той също ще приложи своя доклад. Така, че ние ще ги 

предоставим така както иска Общинския съвет когато бъдем готови – доклад и анализ. Във 

всички случаи това е много по сериозно от становището на БАН защото беше становище на 

един човек. Мога да ви кажа, че в рамките на този период, сега ще влезе още един наш 

представител и групата ще бъде в пълен състав, усилено работим и се надявам, че идеите 

които вие предлагате и заедно обсъждаме ще продължат да намират добра почва и да се 

борим за тяхната реализация. Мисля, че успяхме да променим и още нещо – в рамките на този 

месец ние проведохме срещи с ръководствата на СДС и БСП и благодарение на изразените 

становища и на това, че ние казахме всичко директно, направихме един добър коректен и 

открит диалог, се стопиха част от ледовете и взаимоотношенията са много по различни. Много 

по разумно взеха да реагират на нашите инициативи и долових, че както правеха напук на 

всяко нещо което се предложи от нас , това няма да съществува. Ние ще успеем да намерим 

много по разумно сътрудничество, за да бъдем всички отговорни и полезни за града. Всички 

предложения, които имате продължавайте да ги внасяте и ние ще имаме грижата да ги 



внасяме в Общинския съвет. Поздравявам г-н Кръстев за това, че е направил едно много добро 

предложение по темата за почетен гражданин – това е един чудесен вариант. Явно тука е 

капацитета и това е добре. Г-н Христофор Бунарджиев – да благодарим на г-н Шопов за отчета 

на нашите съветници към днешна дата и по следващата точка давам думата на г-н Андронов, 

който ще ви запознае само с тези точки по които имаме различия с предложенията и 

изразяваме наше становище. Г-н Антон Андронов – в дневния ред на сесията на 29.10.2004 г. 

има 31 точки и някои от тях са доста важни. 2. Предложение относно доставяне на спирален 

скенер на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” Стара Загора – на пръв поглед звучи много добре, 

но първо е непълно защото не е ясно точно колко струва и колко време ще се плаща, не е ясен 

източника на финансиране. Ние няма да го подкрепим и поради факта, че е втора употреба, че 

е скъп и стар. В крайна сметка това са общински пари, които отиват в държавна болница, 

защото Общината има 23 %. 8. Предложение относно приемане на Правилник за удостояване 

със званието “Почетен гражданин на Стара Загора” – ние сме изцяло против предложения 

правилник. Аргументите ще посочи г-н Кръстев. Г-н Венелин Кръстев – постарах се да направя 

един филтър, който да не допуска пенкилер да влизат. Не бях сам, работих с хора които имат 

отношение. Една от идеите е да се създаде съвет от избрани почетни граждани, които ще си 

охраняват пространството по добре отколкото всяка друга формация. Важното във филтъра е , 

че освен дълготрайни и ярко изразени резултати от неговата професионална дейност в коя да е 

област, той трябва да има и обществена активност и да е познат сред съгражданите си - да е 

популярен в града благодарение на неговата дейност. Вътре има и конкретните измерители на 

показателите. Г-н Христофор Бунарджиев – имате време до 20 следващия месец да се 

запознаете с предложението и изкажете своето мнение. Г-н Антон Андронов – от началото на 

годината Общинския съвет гласува 4 почетни граждани и без малко да гласува още 7 - по една 

дузина почетни граждани на година. 26. Предложение относно промяна в Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Стара Загора- Глава II местни такси, Раздел I – Такса за битови отпадъци –не сме 

съгласни и тази точка е предмет на дискусия 30. Предложение относно предоставяне за 

безвъзмездно ползване на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, на помещения - 

общинска собственост, за административни нужди – не сме съгласни. Общината през 

последните 15 години е предоставила безвъзмездно на различни държавни бюджетни 

организации своя собственост. Не я продава и не взема наем. Такива са Териториално данъчно 

управление, Бюрото по труда и други, но крайно време е това да спре. Не защото тези служби 

не трябва да имат имоти, а защото държавата има други имоти и би могла да влезе в 

договорни отношения с Общината и направи замяна. Казват, че на тях покривите им текат, те се 

нуждаят спешно от ремонт, негодни са да си вършат функцията, а не им отпускат централен 

бюджет за ремонт за по дълъг период от време. В същото време Общината се лишава от 

приходи от своите имоти, а държавата се разпорежда безразборно със своите имоти. 

Например случая с ОСО /сградата на военните/, един огромен имот струващ милион и 

половина, а бе продаден за сто хиляди лева. Ако държавата беше направила замяна и 

прехвърли този имот на Общината можеше да настани всичките тези служби. Така, че ние 

трябва да защитаваме интересите на Общината и тя трябва да си взема пазарния наем или да 

ги продаде на държавата по пазарни цени. Ето например казармите до Аязмото и Трите чучура 

ще се освободят, да им се направи една пазарна оценка и се прехвърлят на Общината , а тези 

служби ще станат собственици на сградите си. Защото иначе е много негативно да кажат , че 

Клуба е против социалните служби да получат помещения за ползване. Те трябва да ги имат в 

собственост. 31. Предложение относно удостояването със звание “Почетен гражданин на Стара 

Загора” на археолога Минчо Димитров Минчев – посмъртно – ние сме против, макар, че 



човекът може да е заслужил, но ние не трябва да правим компромис докато не се приеме 

новия Правилник. Дотук свършиха различията и за всички останали точки от дневния ред ние 

подкрепяме предложените решения. Г-н Христофор Бунарджиев – да благодарим на г-н 

Андронов и председателите на комисии, които отделиха от времето си за да се ангажират да 

разработят предложенията и формират становища, които да ви бъдат предоставени. Това е 

огромна работа, която всички оценявате. Има един важен въпрос, който бе повдигнат от г-н 

Динев на миналото събрание и касае такса смет на фирмите. Възложихме на г-н Влаев да 

направи предложение за решаване на проблема, но сина му има рожден ден и е 

възпрепятстван да дойде, затова моля г-н Андронов да каже своето виждане по въпроса. Г-н 

Антон Андронов – ще бъда малко по обстоятелствен. За такса смет Общинския съвет за първи 

път може да има по голямо влияние при определянето и. Досега имаше един закон за 

местните данъци и такси който е променен. Досега Общинския съвет беше ограничен и 

определяше размера, но само при определена от закона основа. За граждани беше данъчната 

стойност на техните жилища и за фирми отчетната стойност на всички земи и сгради. 

Общинския съвет можеше да определя размера само като влияе само върху процента на така 

определената основа. Сега закона е по либерален – Общинския съвет може да взема решение 

на друга основа. Другата голяма разлика е, че досега Общинския съвет вземаше решения, 

които се реализираха от Териториална данъчна администрация. От тази година Общинския 

съвет има правомощия сам да реализира тези решения – да създаде служби които сами да ги 

изпълнят. Това е за първи път и може би един ден това ще е удачно. На едно предишно 

заседание на ОС се взе решение за 2005 г. отново данъчната администрация да е изпълнител. 

Защото закона позволява ако Общината не ги събира да сключи договор с данъчна 

администрация. Мисля, че това решение е правилно, защото ние нямаме възможност да го 

реализираме сега – може би след 2-3 години. Защото ние не можем да направим паралелна 

администрация – първо нямаме основа и информация. Докато се прехвърли базата данни ще 

изтече годината – как ще се вземе решение, а камо ли да се събират средства и това ще струва 

много скъпо. Така, че се преговаря да се сключи договор и сумата която те искат се оказа , че не 

е чак толкова голяма. Тя ще бъде около 60 000 лева и се пада по 70 стотинки на декларация. По 

стария закон беше направено така, че бизнеса да субсидира домакинствата и така си вървеше. 

Най справедливия начин, който и стария закон допускаше е да се събира такса като се измерва 

количеството отпадъци, но това не се е правило никога в България и сега не сме в състояние да 

го направим. Не мога да си представя как ще се измерва и колко ще струва – ще струва много. 

Ако са сто единици за реална дейност сигурно ще бъдат 20 единици за отчитане кой колко 

трябва да плати. Данъка го гласува Държавата или Общината ако има правомощия /в момента 

няма/ и след това той влиза в бюджета на Държавата или Общината и те могат да си го харчат 

за каквото си искат. Докато таксата не е данък и трябва да отговаря на стойността на услугата. 

Тя не може да бъде по висока като общ размер от стойността на услугата. Данък сгради ако е 

сто единици може да се харчи в образование и навсякъде, но таксата трябва да е равна на 

разходите за почистване. До сега това в общи граници се спазваше. Сега закона дава право ОС 

да определи друг начин на определяне на сумата която всеки трябва да плати. Ако се измерва 

изхвърления боклук вероятно това е най справедливия начин. Или да се разпредели на калпак 

– приблизително 3 000 000 да се разпредели на 150 000 души в Стара Загора и се получава 

приблизително по 20 лева на човек. Може би така трябва да стане но засега ние нямаме тази 

готовност чисто технически и второ таксата става несъбираема. Как ще се събере от 150 000 

души, когато е на жилища например ще се събере от 60 000. Досега винаги такса са плащали 

хората и търговските дружества независимо от коя сфера са. Конфликта тук е дали фирмата 

трябва да плаща за това, че града има много общи части – всички улици и тротоари, паркове, 



паркинги и други. Само тротоарите стигат да приемем, че общите части са много. Гражданите 

се облагаха с два промила, а фирмите и имотите на гражданите, които не са жилищни със 

седем промила. Тук също има голяма несправедливост защото в годините на инфлацията 

отчетната стойност нищо не означаваше. На старите дружества /соц предприятията/ отчетната 

стойност беше станала никаква. А новопридобитите имоти, ако са между физически лица може 

да се пише някаква оценка, но ако са придобити на търг или от приватизацията там е реалната 

и тя моментално става отчетна стойност. И се получава така и това още не е изгладено, че 

различни дружества притежават еднакви близнаци и са на едно и също място в града, но 

единия го е придобил 1991 г. в лева, а другия го е придобил 1996 г. в лева. Но разплащателната 

доларова стойност е била една и съща и единия го е придобил 30 пъти по скъпо. Като реална 

конвертируема винаги е била една и съща или приблизително. Но по левова равностойност по 

която са всички сделки уж е 30 пъти по скъпо и не уж , а реално дължи 30 пъти повече такса 

смет. Тази несправедливост донякъде е туширана но не напълно – ревоализираха се активите с 

някакъв коефициент но тази неравностойност е останала. По тази причина този начин на 

основа не е добър. За първи път Общината може сама да си избере друг и трябва да го направи 

за да има някаква справедливост. Но за тази година аз не виждам как ще стане. Това трябва да 

се измисли първо, после да се подготви и технически да се проследи докрай. Трябва да има 

база данни за да може някоя администрация да го реализира. Това е невъзможно. За тази 

година няма време и трябва да си остане този несправедлив начин, който е съществувал – за 

гражданите данъчната оценка, а за бизнеса отчетната стойност. Несправедлив е – някой има 

новопостроен имот и е бил честен да не крие разходите и реално се води за толкова за колкото 

струва и живеят двама души вътре, а в един стар панелен блок в едно малко жилище живеят 

пет човека като изхвърлят повече отпадъци те ще платят пъти по малко отколкото този с 

придобития нов имот. Ако искаме да го променим отсега трябва да мислим как да го 

променим за следващия път, защото сега няма време, а да не се събира такса смет е 

невъзможно. Досега дължимите такса смет се установяваха от данъчната администрация, 

неплатените се установяваха с данъчен акт. В НПК данъчна администрация няма задължение 

да следи плащането на такса смет. Дори и да влезе данъчна ревизия във фирмите ви това не ги 

интересува. Даже и да констатират неплатена такса смет не могат да я запишат в задължението 

по данъчния облагаем акт. Сега това може да го върши Кмета и аз съм сигурен, че още не знае, 

че е длъжен да го върши. Дори и няма служители които да го свършат. Днес проведох няколко 

разговора с данъчна администрация и те го научиха това от мен. Общината не е в състояние да 

предложи разумни разходи за такса смет за бизнеса. Безспорно бизнеса трябва да се включи в 

таксата само, че не по този начин по който е направено. Това е направено защото бизнеса също 

ползва общите части на града. Предложението е на граждани от два промила да стане два и 

половина и няма нищо несправедливо тъй като данъчните основи не са мръднали от 1999 г. 

Нула пет промила в повече не може да компенсира сумите които са плащани на два промила 

1999 г. на същите основи. Защото данъчната оценка не е променена. За фирми промила който 

действа последните две години е седем, тези фирми които са предпочели да имат контейнер 

или варел плащат за контейнер 1750 лева на година и за варел 210 лева на година. Не плащат 

седем промила, а си плащат броя контейнери и варели и таксата 3.6 промила за общите части. 

Предложението е за контейнер и варел да остане същото, а да плащат 2.63 промила за общите 

части. Тук също има големи несъответствия – данъчната администрация няма грам 

информация извън това което се дава. Общия брой на всички данъчни оценки на граждани 

закръглено е деветстотин милиона и по два промила, ако се гласува прави два милиона и 170 

хиляди. Другото аз мисля, че не е вярно – общата отчетна стойност на всички търговци и всички 

граждани притежаващи не жилищни имоти била 200 милиона. Но тъй като е 200 милиона при 



така заявените промили ще носят на Общината 1 милион. Това е абсурдно ниво – просто много 

наши колеги и съграждани не декларират имотите си. Аз ще ви кажа защо е невъзможно – 

изхождам от нашите седем дружества. Ние за 2004 г. плащаме 105 000 лева и не сме една 

десета част от бизнеса в никакъв случай. Данъчна администрация не дават да се провери 

защото информацията е поверителна, но догодина няма да бъде така защото това ще става от 

общинска администрация. Кмета ще назначи хора които да проверяват и ако една данъчна 

проверка трае дни това може да се провери за десет минути. От друга страна всичките тези 

несъответствия са насложени по обратния ред от друга сума. Таксата не трябва да бъде по 

голяма от разхода. Да но разхода ни е казан , че струва три милиона и 300 хиляди – никой не го 

е проверил. Сумите идват по концесионния договор, но идват и допълнителни суми. Ако има 

концесия тя трябва да обхваща цялата дейност. Идват суми за Нелсен чистота по този договор, 

идват и суми извън договора, има и суми за дейности които ще бъдат извършвани от други. 

Под други се разбира Общината с нейната служба която стана озеленяване. Миналата година е 

събрана сума от два милиона и 800 хиляди, а сега се предлага едно увеличение. Закона е 

казал, че ако ОС не успее да приеме решение остава старото. Трябва да намерим начин да 

олекотим тези несправедливости – да излезем с предложение за догодина за промяна на 

основата. Сигурно всички несправедливости няма да бъдат отстранени но поне да бъдат 

намалени до нормалното. Ако възприемат общинските съветници да се създаде една комисия 

от тях и неправителствени организации за проверка на тези разходи. Ако искате да бъдем 

активни кажете каква точно допълнителна информация да искаме от администрацията. Г-н 

Христофор Бунарджиев – явно тази година кой знае какво не може да се направи и аз мисля, че 

най важното което трябва да направим е да инициираме един механизъм който да контролира 

изразходването на тези пари. Факта който констатираме е , че за тези пари не получаваме 

адекватно обслужване. Моля до 20 следващия месец да помислят всички какво да предложим 

да бъде променено в механизма за контрол. За да има интерес от софийски фирми и псевдо 

немски, явно става въпрос за изключителна безстопанственост. И ако не можем да променим 

приходната част то да контролираме разходната. Ако можем да го отложим за следващата 

сесия или за извънредната и тогава да излезем с предложение. Сега няма да влизаме в 

дискусия и да правим процедура и да удължаваме безкрайно събранието. Каня всички 

заинтересовани и имат становище по въпроса в четвъртък на работен обяд във “Форум” от 12 

часа да обсъдим тези неща, като до 10 часа потвърдят участието си на секретаря. Предлагам 

всички, които сте съгласни с така направените предложения за гласуване от нашите общински 

съветници на сесията и който е съгласен с оформеното становище на Клуба по предложенията, 

моля да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 38 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев – искам да ви запозная с поредицата от действия, които Клуба 

инициира през следващия месец и половина и регистрираме публичната му активност. Затова 

са набелязани следните мероприятия с отговорници и срокове за изпълнение: За двете срещи с 

БСП и СДС г-н Шопов ви запозна. Проведохме среща с Окръжния прокурор за обсъждане на 

проблемите по законността в град Стара Загора – това беше една много интересна среща на 

която го запознахме с целите и задачите на Клуба. Пред вид на организацията която той 

представлява възможност за съвместна работа няма, тъй като това е една военизирана 

организация, но поставихме началото на едно бъдеще. Искам да ви кажа и за една моя среща с 

подобна организация, която се формира в София, само че там става въпрос за клуб на едрите 

бизнесмени и срещата беше инициирана по тяхно желание като ги представляваше Димитър 

Луджев. Обясних му целите и задачите на Клуба, че в национално сдружение не участваме и 



няма да участваме. Нека да бъдем от самото начало наясно, че ухажване по между ни не може 

да има. Следващата среща е с д-р Китов и посещение на тракийския храм, което осъществихме 

днес. Следващата среща е с детския парламент до 03.11.2004. Децата са създали структура 

паралелна на местния парламент където те се учат да управляват по европейски. Така, че 

когато дойде след време техния час да бъдат добри управители така както ние се опитваме да 

го правим. Следващата е със Съюза на пенсионерите за обсъждане на проблеми свързани с 

град Стара Загора до 05.11.2004, след това среща с Младежкия общински съвет за запознаване 

и подпомагане на дейността му до 10.11.2004. Следващата е с военните от запаса относно 

подпомагане на интегрирането им в гражданското общество – всички сме наясно, че при тия 

съкращения в армията изключително способни и кадърни хора остават без работа. Трябва да се 

потърси тяхната професионална реализация в обществото. Следващото е организиране на 

мероприятия с цел подпомагане строежа на православен храм в кв. “Трите чучура” – много 

важно мероприятие. Преди коледните празници е посещение на детски дом за запознаване с 

условията и нуждите му – там г-н Панчов има думата. Благотворителен коктейл на 10.12.2004 г. 

по случай годишнината от учредяването на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” – едно 

съвсем навременно мероприятие и искам да ви помоля да се включите с конкретни идеи за да 

можем наистина да си направим един хубав купон, който да се запомни от нас и от другите 

гости. Да отпразнуваме добре плодовете на труда си, като същевременно се осъществи една от 

основните концепции на Клуба – събирането на средства с благотворителна цел. Ще поканим и 

други бизнесмени да подпомогнат събирането на една крупна сума , която ще бъде знакова за 

възможностите на Клуба. И накрая поднасяне на подаръци закупени със средствата от коктейла 

на децата от детския дом в навечерието на Коледа като се прецени от какво имат най голяма 

нужда и наистина дарението да има смисъл. Това са мероприятията по организационния живот 

до края на годината. Остава малко време до Коледа, моят мандат приключва, така че на 

педали ще натисна всичките мероприятия да бъдат изпълнени.  

Г-н Христофор Бунарджиев – една от основните задачи на Клуба е да дава информация за нови 

бизнес услуги, нови методи на работа, интересни търговски предложения които представляват 

интерес за всички. Днес сме поканили за презентация “Аккор сървисиз България” за 

преимуществото което се предлага при закупуване на ваучери за храна. Давам думата на г-н 

Антоний Петков. Г-н Антоний Петков – аз съм търговски директор на фирмата и първо искам да 

благодаря на ръководството за предоставения ми случай да направя презентация. Нашата 

фирма е част от “Аккор груп” който има две професии – хотели и услуги. Ние сме хотелиер 

номер едно в света по броя на хотелите. Това е основната ни дейност. Другата ни дейност са 

услугите. Вие сте представители на капитала. Капитала дава за извършения труд някакво 

възнаграждение. И в много случаи възнагражденията приключват до там. От едно време в 

други държави има и нещо друго. Това са карти за автотранспорт, карти за почивка, купони за 

храна и други социални дейности. В тази си дейност фирмата е номер едно в отпускането на 

тези придобивки под формата на марк карти, ваучери и оперираме в 34 държави. Това е 

Европа, Америка, бившия соцлагер, Турция, Азия. Ние се опитваме да намерим това 

равновесие между положения труд от страна на работника и възможностите от страна на 

работодателя да подпомогне тези свои работници и служители. Той мисли така – аз му давам 

пари за извършения труд и защо да не му дам нещо и за неговата прехрана. Германците са 

направили столове за храна. Това е доста скъпо струващо и някои не могат да си го позволят и 

търсят друго разрешение. Едно от тези решения е ваучера за храна. В Франция, която е майката 

на тази придобивка ваучера за храна е валиден за ресторанти във връзка с обедното хранене. 

Когато се настанява “Аккор сървисиз” в Бразилия се установява, че там не е важна обедната 

прехрана, а е много важно да се подсигури храна за семейството. Така се ражда ваучера за 



храна, който е валиден и за хранителните магазини. В бившия соцлагер се възприеха тези 

ваучери за храна, които да важат както за магазина, така и за ресторанта. В България за да 

работи това нещо трябва да има данъчен стимул. И държавата 2002 г. прие една поправка, 

която освобождава от корпоративен данък работодателя, ако той дава ваучери за храна на 

работниците и служителите. После се издаде Наредба за приложение за този закон. Това 

позволява да се прилагат в държавата ваучери за храна. Това което отличава ваучера за храна 

от купоните е, че е валиден една календарна година. Ние имаме рамково споразумение с СВА, 

което ни дава покритие в цялата страна, до десетина дена ще имаме и с БИЛЛА. Мрежата се 

създава от нашите клиенти. Това е интересно за тези, които искат да имат социална политика. 

Нашата дейност е да накара вас работодателите да дадете нещо отгоре от това което давате за 

възнаграждение въпреки този за съжаление слаб данъчен интерес. Това не е завършено 

докрай, защото върху тези средства се начисляват осигурителни вноски. Така или иначе, ако 

вие искате да стимулирате вашите работници това е начина. Разбира се можете да пробвате и 

да продължите ако ви хареса. С тези променливи доходи, които имат вашите работници за 

добре свършена работа, пробвайте като им дадете ваучери. Има най различни начина за 

стимулиране на персонала – например в края на годината. Нашата месечна емисия в Румъния е 

20 милиона евро. Те се в много неща много по напред – направиха специален закон с 35 точки. 

Тука има нещо от което можете да се възползвате. Очакват се някакви промени, но знаете, че в 

България всяка заповед е пред последна. Ваучерите са валидни цяла година, но дори и на 5 

януари следващата година да се установи, че има останали, те връщат и преиздават за новата 

календарна година. Това е една гъвкава система за стимулиране на вашите работници. Много 

ще се радвам ако някои от вас поискат да вдигнат покупателната стойност на работниците си с 

ваучери за храна. Това ви гарантира, че парите които са дадени за ваучери в 90 на сто отиват за 

храна. Има необходимата основа вие да афиширате социалната си политика към вашите 

работници. Юлия Недялкова е отговорник за вашата област и когато ви е необходимо можете 

да се свържете с нея и с мен и да намерим общ език в тази наша инициатива. Г-н Христофор 

Бунарджиев – колеги да благодарим на г-н Антоний Петков и аз лично проявявам интерес. 

Мисля част от новогодишните премии на моите служители да предоставя във формата на 

ваучери за храна. По този начин мисля, че ще затвърдя авторитета си като човек новатор, който 

предлага нещо ново и различно на служителите си. Защото не забравяйте, че както те трябва да 

се представят пред нас, така и ние непрекъснато трябва да се представяме пред тях. Сега по 

въпроса за членския внос – искате ли да ви прочета кои са длъжници. Ако не искате тука има 

платежни, нормално е всеки в момента да не разполага със сумата, платежното е попълнено и 

само ще го дадете на счетоводителката да си попълни вашата банкова сметка и си внесете 

сумата. Така ще може всички тези амбициозни цели, които сме си поставили да ги изпълним. 

Иначе какъв сме такъв Клуб на работодателите – голямата работа, а в сейфа ни няма пари. 

Много ви моля, това са важни неща и докато съм Председател ще ви натискам, затова сте ме 

избрали и за да мога да си свърша работата ще бъда изключително строг и акуратен към 

всички. Последната и най интересна точка от цялото събрание е увеличаване на нашата 

членска маса. Имаме две кандидатури като едната за съжаление в последния момент се оказа , 

че не може да дойде. Новата е на г-н Петко Георгиев Балабанов – аз лично го познавам и също 

ще стана негов поръчител. Той изразява желанието си да бъде приет като редовен член на 

Клуба, запознат е с Устава, приема го безусловно за което се е подписал. Поръчители са г-н 

Андронов и г-н Бухчев. Искам да помоля г-н Балабанов да разкаже нещо за себе си. Г-н Петко 

Балабанов – с г-н Андронов заедно сме завършили гимназия “Христо Ботев”. Завършил съм 

военното училище на Строителни войски в София преди 20 г. съм бил офицер от Строителни 

войски до 1991 г. и след това съм в частния бизнес. Бил съм в различни видове съдружия 



докато основа собствена фирма. Тя е регистрирана през 1996 г. в Старозагорския окръжен съд, 

но реално дейността започна 1998 г. Има две основни направления – строителство като под 

това понятие се разбира всичко от строителни ремонти до предприемачество и търговия със 

строителни материали. Имам два действащи склада – в Стара Загора и Раднево. В момента 

откривам склад и в Чирпан. Във фирмата ми работят над 70 човека. Построил съм няколко 

сгради самостоятелно в града и в момента завършвам една къща на гърба на битова химия, до 

физкултурния салон на икономическия техникум, на колелото до стадиона. С г-н Бухчев имаме 

2-3 проекта за съвместно строителство. Редовно плащам заплати. Г-н Антон Андронов – в 

работата си проявява много старание, този комплекс е построен от него и имам положително 

отношение към приемането му Г-н Димо Бухчев – с него имаме взаимоотношения, построихме 

фабриката за тухли, много е старателен, принципен и честен в отношенията си и мисля, че 

отговаря на условията за членство в Клуба Г-н Христофор Бунарджиев – аз също го познавам от 

1991 г., от първите му стъпки и също мога да гарантирам за неговата почтеност. Един от най 

важните въпроси всеки път е почтеността, обществения имидж и не замесеността в тъмни 

сделки и т. н. и смятам, че кандидата няма причини да не бъде приет за член на Клуба. Който е 

съгласен г-н Петко Георгиев Балабанов да стане член на Клуба на работодателя, моля да 

гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 38 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев – има една анкетна форма в помощ на изготвянето на общински 

план и много държа всички да и обърнете внимание. Ето във случая ви се отдава възможност 

да участвате в разработването на общинския план за развитие на Общината. Има форма от 

Търговско промишлена палата която всички сте я получили по имела. Ще ви помоля лично 

мениджъра или неговия най близък съратник да се запознае и попълни тази форма. После да я 

изпрати в Клуба за да я дадем по нататък по веригата. Първо предложенията и становищата си 

и второ това е важно да покажем наистина на институциите, че ние имаме знания и 

дисциплина да участваме в създаването на новия общински план. Така, че ще ви помоля утре 

да отделите по 20 минути от времето си да попълните анкетната карта и да се изпрати на 

секретаря, за да се съберат и предадат като покажем, че наистина сме знаещи и можещи хора.  

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

1.Петимата общински съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят 

мнението на Клуба по материалите за Общинска сесия както следва: 2. Предложение относно 

доставяне на спирален скенер на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” Стара Загора – на пръв 

поглед звучи много добре, но първо е непълно защото не е ясно точно колко струва и колко 

време ще се плаща, не е ясен източника на финансиране. Ние няма да го подкрепим и поради 

факта, че е втора употреба, че е скъп и стар. В крайна сметка това са общински пари, които 

отиват в държавна болница, защото Общината има 23 %. 8. Предложение относно приемане на 

Правилник за удостояване със званието “Почетен гражданин на Стара Загора” – ние сме изцяло 

против предложения правилник. Ще предложим изменения в така предложеното решение 26. 

Предложение относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- Глава II местни такси, Раздел I – 

Такса за битови отпадъци –не сме съгласни и тази точка е предмет на дискусия 30. 

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на Дирекция “Социално 

подпомагане” – Стара Загора, на помещения - общинска собственост, за административни 



нужди – не сме съгласни. Общината през последните 15 години е предоставила безвъзмездно 

на различни държавни бюджетни организации своя собственост. Не я продава и не взема 

наем. Такива са Териториално данъчно управление, Бюрото по труда и други, но крайно време 

е това да спре. Не защото тези служби не трябва да имат имоти, а защото държавата има други 

имоти и би могла да влезе в договорни отношения с Общината и направи замяна. Казват, че на 

тях покривите им текат, те се нуждаят спешно от ремонт, негодни са да си вършат функцията, а 

не им отпускат централен бюджет за ремонт за по дълъг период от време. В същото време 

Общината се лишава от приходи от своите имоти, а държавата се разпорежда безразборно със 

своите имоти. Например случая с ОСО /сградата на военните/, един огромен имот струващ 

милион и половина, а бе продаден за сто хиляди лева. Ако държавата беше направила замяна 

и прехвърли този имот на Общината можеше да настани всичките тези служби. Така, че ние 

трябва да защитаваме интересите на Общината и тя трябва да си взема пазарния наем или да 

ги продаде на държавата по пазарни цени. Ето например казармите до Аязмото и Трите чучура 

ще се освободят, да им се направи една пазарна оценка и се прехвърлят на Общината , а тези 

служби ще станат собственици на сградите си. Защото иначе е много негативно да кажат , че 

Клуба е против социалните служби да получат помещения за ползване. Те трябва да ги имат в 

собственост. 31. Предложение относно удостояването със звание “Почетен гражданин на Стара 

Загора” на археолога Минчо Димитров Минчев – посмъртно – ние сме против, макар, че 

човекът може да е заслужил, но ние не трябва да правим компромис докато не се приеме 

новия Правилник.  

2.Приема за редовен член на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Петко Георгиев 

Балабанов  

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Христофор 

Бунарджиев закри събранието. 


