
Протокол от 23.11.2004г. 

 

Днес 23.11.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на 

членовете от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 71 члена списъчен състав 

присъстваха 42 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

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

2.Предложения относно материалите за Общинска сесия на 25.11.2004 год. – докладва г-н 

Николай Шопов  

3.Презентация на “Sodecho Pass” за предимствата на системата “ваучери за храна” и “карти за 

услуги” – докладва Димитър Василев  

4.Информация за срещата с Председателя на Общобългарска фондация “ТАНГРА ТанНакРа” – 

докладва Иван Славов  

5.Членски внос – докладва г-н Мирослав Петков 6.Разни  

 

Председателя на събранието г-н Иван Панчов откри събранието с думите: Тъй като 

Председателя на Клуба отсъства поради ангажимент в чужбина се налага аз да водя 

събранието, дневния ред всеки го има пред себе си и ще го разгледаме поред като 4 точка ще 

отпадне поради отсъствие на докладчика. На г-н Славов му се наложи спешно да замине за 

София и затова точката ще я отложим за следващото събрание. По т. 1 от дневния ред давам 

думата на г-н Андронов.  

Г-н Антон Андронов – тази точка винаги я имаме в дневния ред и през последния месец не се е 

случвало нищо особено за допълване в отчета. Затова ще използвам възможността да влеза 

във втора точка от предстоящото заседание на Общинския съвет. Там отново присъстват две 

точки по които нашия Клуб е взел решение. Едната е за метанизация на Автобусни превози, а 

другия въпрос е свързан с участието на Общината със смесеното дружество Газоснабдяване. По 

отношение на метана, ние този въпрос го повдигаме от 7-8 месеца. Досега Общинския съвет не 

е казал “да”, но не е казал и “не”. Пред текста беше да се направят доклади, да се възложи, да 

се разследва и това е най стария начин на отлагане на въпроса. Най накрая се сключи един 

договор с един институт по транспорта който направи изводи, които ние отдавна знаем. Все 

пак и този институт, ако нещо в становището си за Автобусни превози е казал, доклада всеки 

може да го види, то е , че ако нещо над 100 % трябва да стане, това е за метан. Аз мисля, че 

Общинския съвет няма да има основание да вземе друго решение. Има голяма вероятност 

отново да не вземе решение, гледайки становищата на комисиите. Становищата са: може би е 

добре, предложените конкурсни условия може би крият риск за корупция, да възложим на 

Кмета и т. н. Аз дори мисля да направя някакъв обществен знак по този въпрос и мисля да 

помоля г-жа Николова да напише един материал в деня на заседанието защото това е едно 



безобразие. И този научен институт за пореден път каза, че каквото и да е бъдещето на 

Автобусни превози / да се преструктурира, да се разделя / преминаването на метан е повече от 

неизбежно. Транспортната комисия е написала, че те са може би за метан, но не са много 

сигурни. Да възложат на Кмета той тепърва да кандидатства до Екологичното министерство, 

което да отпусне средства за преоборудване на автобусите за преминаване на метан. 

Екологичното министерство ги допуска, но е изключено 100 % отпускане на средства по този 

начин безвъзмездно за изграждане на метан станция. Това идва от еко програмите. Вътре има 

даване на средства за преминаване на самите автобуси. Но нашия конкурс е някой да изгради 

метан станцията, да я ползва 6 години, след това да остане собственост на Общината като 

срещу това без парично оборудва автобусите. За какво да кандидатстваме пред някакъв проект 

в Министерството и маже и да не се случи, след като някой ни дава същото за което се молим. 

А и ние не можем да кандидатстваме за преминаване на метан, защото първия въпрос на 

Министерството ще бъде – ако ние ви дадем пари, вие откъде ще зареждате. Ние нямаме 

метан станция. Може би утре трябва да се напише един материал. Другия въпрос за 

Газоснабдяване отново е абсолютно категоричен. Там нещата са повече от ясни и аз на 

всичкото отгоре ходих на среща и с г-н Дочев, който приема нещата. Дружеството има 11 

милиона задължения с 12% лихва, която лихва е била много коректна, когато е сключен 

договора за изграждане и отдаване на лизинг. Има предварителни разговори с банки и ако ние 

внесем 1.5 милиона заедно с Овергаз – общо 3 милиона, ще имаме 3 милиона капитал, и 

можем да получим единия кредит за 8 милиона за седем години с лихва малко над 6% . Ще 

приключим всички задължения на дружеството и ще ни остане само инвестиционния кредит 

като лихва. С един паричен поток, който в момента е 2.5 милиона лева само ще нараства, 

можем да обслужваме и кредита и да се влага в развитието на мрежата. Всички становища на 

комисиите са – не ни е много ясно, да възложим на Кмета да преговаря с Овергаз. Но какво 

има да преговаря Кмета с Овергаз? Аз разговарях с тях и те отговориха, че са съгласни. Казаха, 

че Общината има изискване да има двама управители – единия да бъде излъчен от Общината. 

Казаха, че приемат и това изискване и искат просто да не се пречи на дружеството. Ако 

Общината не предприеме тези действия и продължи да се мота, държавната комисия по 

енергийно регулиране по всяка вероятност ще отнеме лиценза на дружеството. Първо тези 

дружества исторически бяха налице, после Закона каза , че трябва да имат концесия, което 

беше добре за общините, промениха го и София изцяло си взе нещата в ръцете, вече няма 

концесии и всички дружества са на лицензионен режим. Освен всички неща за получаване на 

лиценз, едно от най важните е да бъде икономически състоятелно – да покаже икономическа 

стабилност. Нашето дружество в момента има 10 000 капитал, 11-12 милиона задължения и 

нулева собственост. Изобщо не може да се мисли за лиценз. Тегленето на инвестиционен 

кредит веднага го прави икономически състоятелно, тогава ще има 8 милиона задължения, но 

ще е собственик над 11 милиона и няма да има проблем. И ако ние продължаваме така, ще 

отнемат лиценза, енергийните съоръжения са на съдружника ни, той ще направи едно 

дружество и ще получи лиценз, но Общината ще бъде извън това нещо. Аз се притеснявам, че 

ако Общински съвет и този път не вземе решение, което е в интерес на Общината, което ще 

гарантира след 4-5 години Общината ще има редовен годишен стабилен дивидент, просто ще 

се проиграят тези неща. Аз ще предложа на Общинския съвет след всички тези разяснения да 

се гласува поименно. Те няма да го приемат, но ако не гласуват поименно, аз ще помоля 

цялото това нещо да го заснемем и тези които са гласували против да му берат гайлето пред 

целия град. А това за лицензите изтича в края на годината. Ние нямаме време да поправяме 

непрекъснатите си грешки. Аз мисля утре с г-жа Николова да направим един материал по двата 

въпроса. В нашия Клуб сме го дискутирали и всички вие знаете за какво става дума, а 



останалите общински съветници които досега не са спечелили два лева в живота си, а са 

харчили винаги, не искат да го решат изобщо този въпрос. Дай им там да обсъждат Правилник 

за почетни граждани – там е стихията им. Г-н Валентин Вълков – аз съм член на комисията , 

която изготвяше становище за Овергаз и научих нещо куриозно, за което се убедих, че е така. 

То е толкова просто, че като ви го кажа ще разберете защо в никакъв случай не трябва да 

допускаме Общината да излезе от това дружество. Единствената Община в България, която има 

почти половината / 48 % / дял в дружеството по газоснабдяване на което тя плаща доставката 

си на газ, а Общината е най големия клиент. На всеки 100 лева , които влизат от Общината , 48 

се контролират от нея. Значи при заплащането на ефективната стойност на доставката на газ, 

разликата остава в Общината. За десет години досега никой от Общината не е потърсил този 

дивидент преобразуван по някакъв начин като вноска в Общината. Това го заявиха от Овергаз и 

от тези търговски отстъпки Общината само ще печели. Ние не трябва да пропуснем тази 

косвена печалба. Г-н Иван Панчов – по втора точка от дневния ред давам думата на г-н Шопов. 

Г-н Николай Шопов – двете точки за които стана въпрос бяха планирани за извънредна сесия, 

обаче поради факта, че материалите закъсняха се включиха в тази сесия. От целия дневен ред 

от 25 точки, основните са първа и втора, които са информация за изпълнение на бюджета на 

Общината и предложение за актуализация на бюджета. Приходната част от бюджета върви 

доста добре, има добра събираемост и г-жа Ганева се отнася към ангажимента си доста 

професионално и успява да вземе средствата. Важно е , че доста е свита разходната част по 

отношение на изпълнителните искания, които се явяват от различни посоки и факт е , че няма 

злоупотреби. Има един проблем с ученическите столове, съществувал е един павилион на 

който се продавали допълнително закуски и парите не е ясно къде отиват. Има няколко 

сигнала и в момента се прави вътрешна проверка – Общината плаща режийните, поема 50% от 

стойността на храната и това , което е предназначено за учениците се изкарва на пазара като е 

конкурентна, защото е с по ниска цена и крият приходите от тази продажба. Броят на 

учениците е 19 000 и ако предположим, че ползват закуска и обяд, се забелязва, че цифрата от 

12 000 ползвали е към 17 000. От проверката ще стане ясно откъде да дошли точно тия 5000 

консуматори. В момента държавата не дава парите на Общината за ремонт на пътища които 

отиват към съседните села. Общината е дала към 1.5 милиона и фактически не може да ги 

ползва тези пари . Има предложение от бюджета да се искат 5 милиона лева, необходими за 

селища в Общината – да се ремонтират пътищата. Фактически относителната стойност на 

заявените пари от бюджета отива реално в ремонт на пътищата в селата. В следващите точки 

има доста предложения за продажба, процедури по отношение на Агенцията по приватизация. 

Има рутинни точки за бракуване на материали, които не са интересни. Има предложение за 

избиране на съдебни заседатели и ако имате предложения за хора с престиж в обществото, 

това е работа за хора пенсионери със свободно време и ако имате такива познати можете да ги 

активирате. По интересни са 19 и 20 точки за финансиране от проекти на канализацията на кв. 

Кольо Ганчев и ако Общината направи читав проект има шанс и може да вземе финансиране. 

Следващото е проект за участие в програма ФАР, Общината е включена – то е подобряване на 

водоснабдяването с потенциал за развитие на туризма. В тази точка Стара Загора да влезе в 

този списък се дължи на наши усилия, знаете проблемите с обгазяването на града, вдигнахме 

доста шум и благодарение на това, въпреки , че сме голяма община записаха ни в този списък, 

че да млъкнем малко. Това е презумпцията на министерството , но това е добро. Знаете , че 

има голям проблем с ВИК, г-н Стефан Георгиев се е обаждал на г-н Иван Славов, защото няма 

кой да му пише проектите и Общината сега се е сетила и дано да стане, защото срока е 

30.11.2004 г., а ние на 25.11.2004 г. ще го гледаме на сесия. Тук има едно предложение за 

стратегия за управление на земеделските земи от г-н Динко Динев, само, че не си е направил 



труда да ги разбие нещата, но ако се разработи както трябва добре е да има такава стратегия. И 

следват двете точки за които стана въпрос в началото. По отношение на газоснабдяването ще 

добавя само, че г-жа Мария Колева – експерт счетоводител, която членува в комисията по 

финанси и бюджет от групата на БСП, нейните притеснения са единствено по формата на 

договора и тъй като тяхната група е сериозна се надяваме, че ще подкрепят предложението. Те 

имат предложение да не се тегли кредит, а да се предоговори лизинговия договор и ако това 

стане няма да има проблем. Там думата има г-н Дончев. По точката за автобусни превози аз си 

позволих да поканя Управителя на Автобусни превози, тъй като г-н Панчов пожела да 

поговорим по тази тема по обстойно. Много хора от вас имат информация, града е малък и се 

познаваме добре. По отношение на Автобусни превози. Знаете, че от м. февруари аз съм един 

от инициаторите за метанизация на градския транспорт. След като РИОСВ следеше цяло лято 

старозагорския въздух в крайна сметка се оказа, че данните показват , че реално дишаме много 

мръсен въздух и голямо участие за това имат дизеловите двигатели на автобусите, защото са 

много остарели. През целия този период от време, знаете как вървеше конфликта във фирмата 

– там борбата беше между доставчиците на горивата и ако беше станала метанизацията 

предприятието щеше малко да дръпне и нямаше да има толкова кражби. През този период от 

време имаше една упорита съпротива, която беше отлагана. И едната групичка която 

действаше в тази посока беше под ръководството на тази комисия по транспорта - г-н Недялко 

Ангелов. В същия време искаха някой институт да каже – и дойде този институт и каза 

препоръката е да се отделят две акционерни дружества. Едното да е Тролейбусни превози и 

другото – Автобусни превози. Вие сте хора с опит и знаете какво акционерно дружество може 

да се прави с 18 тролейбуса. И това го пише един професор. Докато е бил доцент е направил 

оздравителна програма на Русенския ДАП - сега е 9 милиона вътре благодарение на тази 

програма за развитие и оздравяване. Същата програма ни се предлага и на нас. За неща които 

се виждат и знаят трябваше някой да ни ги напише и вземе 12 000 лева хонорар. Така както е 

предложено от комисията по териториално развитие и транспорт – възлага на Кмета да внесе 

проект за кандидатстване пред ПУДООС за построяване на газопълначна станция за природен 

газ на територията на Автобусни превози с капацитет 120-150 автобуса и преоборудване на 100 

броя автобуси за работа с природен газ. Първо той не може да внесе такъв проект, защото 

ПУДООС не дава пари за газопълначна станция – пак не познават нищо и това въобще няма да 

стане и второ те нямат 100 автобуса. Беше написано изрично, че от тези 85 които имат 50 са 

пригодни за преобразуване. Обяснявахме им цяла година, докарахме специалисти, които 

разбират и знаят как ще стане, показаха им, че може да стане без нито един лев от Общината и 

протакането беше да се отделят тролейбусите и сложат “наш” човек, който да поеме партийни 

ангажименти пред тяхната партийна група. Да се разбие дружеството и да се пречи за да може 

доставчиците в един момент да го оберат в нещо си. Предлагам да дадем думата на 

Управителя на “Автобусни превози” ЕООД г-н Вълчев . Г-н Иван Панчов – искам да разясня защо 

са поканени Управителя, Заместник управителя и Главния счетоводител на “Автобусни 

превози” ЕООД. Ние имаме 5 общински съветници , които ще вземат отношение по вашето 

дружество. Решенията се вземат от нашето събрание и за да стане ясно и вземем по точно 

решение би следвало да ни запознаете с вашите икономически резултати и отговорите на 

някои въпроси зададени от наши колеги. Заповядайте г-н Вълчев. Г-н Вълчев – искам да 

благодаря на Клуба на Работодателя, че осъществи връзка с ръководството на “Автобусни 

превози” ЕООД . От моето избиране до ден днешен са изминали малко повече от седем 

месеца. През този период дружеството е постигнало следните резултати: По отношение на 

приходната част към 31.10.2004 г. имаме повече отчетени приходи от 54 000 лева спрямо 

предходната година. По разходната част съответно ние сме намалили разходите с 38 000 лева 



спрямо предходната година и отчитаме счетоводна загуба от 100 000 лева като миналата 

година е била 193 000 лева. Искам да поясня някои негативни фактори, които повлияха на този 

резултат. Естествено не се оправдавам, но тези фактори не бяха предвидени нито от нашето 

ръководство и предполагам, че много от вас като работодатели тия фактори също са оказали 

влияние на вашите фирми. Първо това е поскъпването на горивата - от м. април до края на м. 

октомври горивата поскъпнаха средно 25-30 % . И въпреки, че ние получаваме гориво от 

производителя Лукойл чрез неговия оторизиран представител Нафтекс на една много добра, 

бих могъл да кажа най добрата цена разхода ни за гориво по одиторския ни доклад 

представляват 61% от всичките ни разходи. Не искам да подценявам факта който оказа 

влияние за този резултат – това беше летния период / юли и август /. През тези месеци 

пътникопотока специално за градския транспорт и извън градския съответно е най нисък. 

Приходите намаляха драстично при относително еднакви разходи. Ние поддържахме съгласно 

маршрутното разписание тролейбусния и автобусния транспорт в такъв ритъм, че да не се 

чувства липса на транспорт по всяко едно време. Друг фактор който не го предвиждахме оказа 

много съществено влияние. Това беше по решение на Общинския съвет за намаля не цената на 

пътуване на пенсионерите. В градски условия от 30 ст. за миналата година цената на 

пътуванията беше намалена на 20 ст. като тази разлика от 10 ст. не се компенсира. По същия 

начин на тази сесия беше взето решение при праг на пенсията и възрастта до общинския 

център с 50% намаление да пътуват колкото си пъти искат в годината. Значи пенсионера си 

взема една карта от един лев и тя му дава право да пътува с 50% намаление до общинския 

център, когато живее в рамките на Стара Загора и с 20 ст. в градския транспорт. Има и други 

неща които нашето ръководство направи – инвестирахме в нова счетоводна програма, в нова 

компютърна мрежа и това беше по отношение на многобройните препоръки на одиторите, 

които са правили докладите преди моето избиране за Управител. Всички тези неща обосноваха 

тази загуба и ние мислим през ноември и декември да я сведем до минимум или да 

приключим около нулата с минимална печалба. Всички закупени 12 автобуси “Исузу” по едно и 

също време си износиха гумите. Така стана, че около 75 000 км гумите станаха за смяна. В 

Медина мед се оказа, че не правят регенерат на такива размери и в Пловдив ни направиха 

такъв. Тъй като имаме препоръка от Инспекцията по труда поради големи течове направихме 

една конструкция от ламарина, която гарантира един 10 годишен период да няма теч върху 

съоръженията. Въпреки нашата молба към Общинския съвет да ни отпусне пари за този 

ремонт, това го направихме с наши средства. В общи линии това са резултатите и ако има 

въпроси допълнително ще отговорим. Г-н Иван Панчов – моля сбито да кажете какво мислите 

за метанизацията Г-н Вълчев - господа аз също бях скептично настроен, на една сесия заставах 

пред общинските съветници. Факта, че в АД “Дружба” към софийски столичен транспорт 

пътуват 62 автобуса на метан и правят една икономия от около 25% в парично изражение. Това 

по отношение на горивото е показателно. Също 50 автобуса има газифицирани в Пловдив и там 

процента е по голям от икономия. Ние гледаме положително на метанизацията като си даваме 

ясна сметка, че тя няма да премине толкова гладко, отколкото в София, тъй като нашия парк е 

доста разнороден – имаме различни марки и модели, но все пак специалисти от фирмите 

които са представили оферти са се произнесли, че това може да стане. Това ще бъде глътка 

въздух за дружеството ни. 25% да се икономиса от горивото – това не е никак малка сума и 

представлява 300-350 хиляди лева годишно. Г-н Иван Панчов – ако можете да ни кажете какви 

задължения сте заварили и какви са те в момента като цяло. Стопили ли сте част от 

задълженията Г-н Вълчев – те почти се запазват. При тази обстановка успяхме да спестим около 

1 000 лева между септември и октомври, но имайки пред вид, че октомври ние масово 

обуваме автобусите с гуми. Предстои зимен период и ние не можем да допуснем нашите да не 



са обути и да рискуваме живота на гражданите. Ние сме подготвили пакет от документи където 

има едно наше виждане по концепцията която е разработена на масовия градски транспорт. 

По 36 точки има несъответствия и по точки е обяснено какво точно е. Представям ви тази папка 

да се запознаете с документите в нея. Г-н Иван Панчов – ще я публикуваме в нашия сайт за да 

могат всички да добият представа. Темата за Автобусни превози ще продължава, защото това е 

една сериозна тема – горивата се увеличават, ще има нужда от покупка на нови автобуси, с 

влизането ни в Европейския съюз тези двигатели няма да бъдат адекватни на нормите и за 

всичко това трябва да се помисли. Вие ще трябва да направите по добре вземанията си и да 

завишите контрола. Г-н Николай Шопов – нашият представител в Общинския съвет г-н Митко 

Динев е готов да си подаде оставката, декларирайки заетост и ангажименти. Г-н Митко Динев – 

аз изкарах една година и нямам какво да кажа повече там и е редно да влезе друг и той да се 

научи. Аз активно ще участвам в работата на Клуба и мога да бъда полезен. Нека г-н Недялко 

Младенов да влезе, защото имаме остра нужда от юрист, тъй като г-н Андронов знае много, но 

той е на президиума и не може да ни съветва по време на сесия. Ние понякога изтърсваме 

нещо, което не е така, а г-н Младенов си струва да го имаме в групата. От опита в заседанията 

г-жа Белчева, не искам да кажа , че е лош юрист, но нашия човек е много по оперен от нея и 

мисля, че може много да ни помогне. Ако приемете моята оставка то да се учат след мен и 

другите. Г-н Валентин Вълков – аз също оценям опита на г-н Недялко Младенов, но трябва да 

ви кажа, че от първия път откакто присъствам на сесиите от тези 1000 точки, които сме гледали 

най много 20 са били смислени и по всички тези 20 точки г-н Митко Динев е вземал много 

компетентно становище. Освен това ние сме много малка група и този Общински съвет ще 

започне да работи, когато ние имаме поне 20 човека вътре и наистина ще вземе от 1000 точки 

да има наистина 900 смислени точки за да има полза града ни. Аз съм категорично против 

отвода на г-н Динев, тъй като на всички заседания на които е бил той по много умел свой начин 

парира всякакви отклонения в разсъжденията на разни политикани. Без него ние ще бъдем 

наполовина от тези 5 човека. Г-н Николай Шопов – освен това той има и политически приятел в 

лицето на г-н Биволарски на когото ще липсва много. Г-н Митко Динев – аз поставям въпроса 

сериозно, това не е прищявка, на този етап аз не съм изчерпан. Просто г-н Младенов има 

много по голямо поле за изява в Общинския съвет, в подработване на решения и даже в 

париранията също. Той също е устат като мен и няма страшно. Не искам да кажа, че съм много 

зает – за един ден в месеца не ми пука, обаче аз съм казал, че ще изкарам една година. Този, 

който не трябва да напуска това е г-н Андронов защото той е във възловата структура – той ако 

напусне всичко ще се разпадне. Г-н Вълков също може да напусне ако му омръзне, но на него 

още му се сражава и нека да стои там. Г-н Иван Панчов – по трета точка давам думата на г-н 

Василев само за 10 минути. Г-н Василев – накратко направи презентация на ваучерите за храна 

и услуги на фирма “Sodexho PASS”. Г-н Иван Панчов – минаваме към точка 5 г-н Петков да 

разкаже защо не се събира членския внос. Г-н Мирослав Петков – дами и господа за пореден 

път поставяме въпроса за членския внос, но аз сега не ви призовавам към събиране на 

членския внос. Вече е към края мандата на този Управителен съвет и той си е поставил за цел 

да изпълни програмата, която всички вие имате в компютрите си до края на годината. С не 

внасянето на членския внос вие ще осуетите изпълнението на нашата програма, така че , 

бъдете добри да си внесете членския внос. Просто помогнете да си изпълним програмата. Аз се 

ангажирам пред Управителния съвет след като се нанесат корекциите от внеслите тази вечер, 

аз лично ще се обадя утре на всеки да му кажа колко дължи. Г-н Иван Панчов – по точка Разни 

давам думата на г-н Венелин Кръстев Г-н Венелин Кръстев – имам две неща да кажа – едното е 

по предложения които искам да направя и другото е да кажа какво съм свършил по задачата 

възложена ми от ръководството. Тъй като го няма Председателя, аз утре трябва да отговоря на 



въпроси и хубаво е Общото събрание да вземе решение. Първо имам няколко предложения и 

който си отваря компютъра може да ги е прочел. Отнася се за следното: В досегашния 

организационен живот на Клуба главните насоки за работа бяха предимно за установяване 

система за постоянна дейност и основно – подпомагане работата на нашите представители в 

Общинския съвет. Свършена е огромна работа, при това с похвална находчивост по отношение 

бързината и формите за обмен на мнения, провеждане на качествени дискусии по темите и 

ефективно вземане на добри решения. Но времето минава и считам, че Клубът ни трябва да 

развие допълнителни, съпровождащи дейности, които да отговарят на името, интересите и 

възможностите на членовете му. Във връзка с това предлагам само някои бележки с идеи 

относно тези дейности, надявайки се всички останали членове да проявят интерес, да 

предложат промени и да допълнят тези начални предложения, за да заживее още по-

пълноценно блестящата идея за обединяване хората на бизнеса в нашия град за постигане на 

по-добри общественополезни цели. Всички знаем, че съществува един голям проблем не само 

в нашата община, но и в цялата страна – проблема с отсъствието на пазар за работна ръка. 

Твърде много се говори за безработица, но когато всеки от нас потърси съответния 

квалифициран специалист, или изпълнител на определена трудова дейност, се сблъсква с 

трудности относно адекватно решение на проблема си. За някои дейности почти не се намират 

кандидати, а при други – наличието на такива не отговаря на елементарните изисквания на 

работодателя за професионални качества, умения, познания, толерантност и други критерии по 

които се оценява кандидата. В същото време срещу работодателя стоят защитни системи за 

охрана на наемната работна ръка – Кодекс на труда, синдикални организации, други санкции – 

обективно погледнато съвсем излишни, тъй-като само луд работодател би се освобождавал от 

добрите си работници. И много ограничени възможности за защита правата и интересите на 

работодателя срещу некомпетентни, некоректни, нелоялни към фирмата служители и 

работници. Отдавна вече не съществува предишната практика на първите работодатели в 

свободна България след Освобождението, всеки кандидат да представя на новия си 

работодател препоръки от предидущия такъв. Тук предлагам друга идея – в дейността на Клуба 

да се включи и изготвянето на списък от освободените по различни причини от фирмите 

работници и служители, до който да имат достъп всички работодатели. В този списък да се 

вписват имената именно на тези неквалифицирани, недисциплинирани, нелоялни или най-

общо непритежаващи необходимите качества работници и служители, които поради такива 

причини са били освобождавани от работа. Така от една страна работодателите ще имат 

възможност да правят проверка за наличие името на нов кандидат за работа в своето 

предприятие в този списък, вземайки предвид този факт преди назначаването му на работа, а 

от друга страна – наличието на този списък ще окаже възпитателно въздействие върху всички 

хора, които се стремят да намерят работа. Всички знаем колко много хора освободени от едно 

място преминават на друго, трето, пето и т.н., нанасят щети на работодателите си. Считам, че 

наличието на този списък би предотвратил или намалил вредите нанасяни от такъв тип 

работници. На практика образуването и актуализирането на този списък може да става в 

централата на Клуба, като всеки от членовете изпраща имената на освободените по 

дисциплинарни причини работници на секретаря на Клуба.  

Второто ми предложение също е свързано с пазара на труда и работната ръка в общината – 

тема, която вълнува и все-повече ще вълнува всеки работодател. Говорим за отсъствие на 

стратегия в образованието. Ако това е общонационален проблем, то поне тук, в Стара Загора 

членовете на Клуба, представящи една голяма част от икономическия потенциал на града 

могат да изготвят списък с предложение за подготовка на кадри в съответни области. Ако 

липсват специалисти в обществено хранене, металообработване, дървообработка и други, и 



ако изготвим списък с тези професии, които са, или ще бъдат необходими, то системата на 

образование в града може да се съобрази и да подготви съответни програми за квалификация 

в необходимите направления още в средните общообразователни училища. Нещо повече. Ще 

бъде добър пример и много полезно за всички, ако се научим да отглеждаме кадрите, които са 

ни необходими. Ако всеки бизнесмен открие в училище талантливи, даровити деца с 

определена професионална насоченост, ако насочва персонално техните усилия, грижи се за 

тяхното развитие в тази посока, то всеки след време би разполагал с един резерв от добре 

подготвени кадри предварително възпитани в лоялност към фирмата и добре подготвени за 

изпълнение на професионалните си задачи. Тази практика е добре известна в развитите страни 

и затова няма да се впускам в повече обяснения.  

Във връзка с проекта на Лайънс клуб “Тракия” – Стара Загора за борба с духовната слепота на 

децата и младежта, предлагам включване на Клуба на работодателите в реализиране идеите 

на този проект, чийто текст можете да прочетете в приложението. Идеята е да се положат 

усилия за включване максимален брой учащи от Стара Загора в различни извънкласни форми 

на работа в сферата на изкуствата и спорта, за да се извършва процеса на социализация в 

група, за да се организира в по полезни насоки свободното време, за да се избегнат 

възможности за залитане в недобри посоки на развитие, намаляване случаите на детска 

престъпност и агресия и пр. Знае се, че големите западни университети изискват от децата при 

кандидатстване за записване в тях и приложения, показващи участие на кандидатите в някаква 

форма на работа извън задължителната училищна програма – занимания с изкуство, спорт и 

други, като това е един допълнителен бонус в полза на кандидатствуващия. Ако нашите 

работодатели започнат да назначават младите хора на работа с подобно изискване, това ще 

бъде един допълнителен и важен стимул както за родителите, така и за самите деца. Защото е 

всеизвестно, че децата участвали дълго време в извънкласни форми на работа са по-добре 

организирани, притежават култура за работа в екип, притежават по-висока обща култура, по-

дисциплинирани са и изобщо добиват редица допълнителни положителни качества. Това е 

добре както за работодателя, така и ще стимулира по-добрата реализация на проекта за борба 

с духовната слепота на децата и младежта, което е грижа на всички зрели хора и хора с чувство 

за отговорност към бъдещето на България и идните поколения.  

Следващата идея, която предлагам на Вашето внимание е създаване на постоянна комисия 

към Клуба на работодателите, която да следи дали в публичното пространство се опетнява и 

компрометира по някакъв начин името на някой от членовете на клуба, или името на неговата 

фирма. Знаем, за ширещото се все-още мнение за съмнителен произход на бизнеса, породено 

от наистина съществуващи в страната примери. Но знаем също така, че в клуба влизат членове 

отговарящи на едно изискване за почтеност и ясен произход на капитала с който борави 

осъществявайки дейността си. Ненаказани остават злостни мълви и злоупотреби с името на 

хора, които с работата си създават работни места в града ни. Тази комисия следва да издирва 

източниците и да предприема мерки срещу тях, включително по съдебен ред предявявайки 

искове срещу хора, или дори организации, които опетняват името на членове от Клуба. Ако 

това е обща работа, а не всеки да се спасява както може, логично е да се очаква след публично 

огласяване единството на членовете срещу посегателите, както и спечелване на няколко дела 

срещу такива, тези набези да бъдат сведени до минимум. В този план, работата за издигане и 

охраняване авторитета на всеки от членовете в Клуба сред обществеността, запознаването й с 

неговата дейност е важен елемент от дейността на клуба. Пак в тази връзка предлагам да се 

учреди годишна награда за “Най-добър бизнесмен на годината”, която да се връчва ежегодно, 



публично и тържествено на изявилия се през годината бизнесмен. Критериите за оценка могат 

да бъдат обсъждани.  

Към всеки от Вас непрекъснато се обръщат за оказване на финансова помощ в една или друга 

посока различни хора и организации. Разбира се право на личен избор и възможности е 

даването на такива помощи, но предлагам това също да се превърне в една обща дейност на 

Клуба. Определянето на Клуба на работодателите като меценат, поддържащ културни 

дейности или деца и възрастни в неравностойно положение, ще допринесе за социалната 

значимост и авторитет на организацията. Събирането на фонд плавно, през цялата година, 

премисленото от общото събрание избиране целта на подпомагане, ще увеличи ефективността 

от меценатската дейност и ще намали тежестта за отделния участник в благотворителния 

процес. В същото време по-големите събирани с общи усилия суми ще дадат възможност за 

по-ярко влияние върху развитието на културните процеси в града ни, насочване към 

обслужване нашата идея за развитие на града като туристическа дестинация за исторически, 

културен и селски туризъм и пр., обосноваваща проекта ни за Празник на липите.  

И последно, но не и по значение е предложението ми за “отглеждане” на политици – 

определяне на хора с определени качества, които да бъдат специално подготвяни за 

политическа кариера както в управляващите общината органи, така и ако Клубът след време 

реши да разширява своята дейност извън рамките на общината. Подбора на хора с 

определени, значими за този вид дейност качества, тяхното развитие и насочване в посоките, 

които Клубът е избрал да следва, ще облекчи работата ни през следващите години, ще даде 

нови възможности за влияние в обществено икономическите процеси. Защото всички знаем, че 

целта ни е да спечелваме все повече места в местния парламент, да се борим за издигане на 

кмет на общината, който да следва градивните идеи залегнали в целите и работата на Клуба на 

работодателите. Не е рано! За това трябва да се работи непрекъснато. Лансирането на имената 

на тези хора в публичното пространство е продължителен и труден процес. Но и ние трябва да 

сме сигурни, че можем да разчитаме на нашите избраници. За това те трябва да се подготвят и 

това да става целенасочено. Самата им подготовка ще ни даде възможност ние всички сами за 

себе си да си изясним стратегиите и целите на Клуба. В обобщен вид, предложенията ми са 

следните: 1.Създаване на механизъм за защита на работодателите от недобросъвестни и 

неквалифицирани работници – списък – актуализиращ се непрекъснато и достъпен за всички 

работодатели; 2.Създаване на списък на перспективните професии в общината според 

потребностите на предприятията, които ръководят членовете на Клуба и предоставянето му на 

регионалното и общинско ръководства на образователната система; 3.Участие в проекта за 

борба с духовната слепота чрез въвеждане на изискване към новопостъпващите работници да 

представят документ за дълготрайно участие в някаква форма на занимание със спорт или 

изкуство извън учебната програма в училище; 4.Създаване на постоянно действуваща комисия 

към Клуба, която се противопоставя на посегателства срещу името и авторитета на член, или 

неговата фирма; 5.Учредяване на награда “Най-добър бизнесмен на годината”; 6.Организирана 

меценатска дейност; 7.Подготовка на кадрите, които Клубът ще лансира в политиката, за 

осъществяване на основните си цели и идеи. Това са в общи линии предложенията ми, можете 

да ги прочетете, тъй като са изпратени от секретаря във вашите компютри. Сигурно има нужда 

от обсъждане и това може да бъде на друго събрание. Бяха ми възложили да подготвя 

програма за коктейла и много ми се иска ние да направим едно показно на този коктейл. 

Много ми се иска най после да се проведе един коктейл в Стара Загора на ниво, което да 

респектира. Стига с дисководещи, стига с поп фолк певици – който го харесва може да го 

намери и получи. Всеки от вас си следва интереса, но ние когато се събираме трябва да има 



една представа в хората, че това е елита, бизнесмените и е хубаво тази представа да бъде 

отстоявана и защитавана. Затова съм се погрижил да подготвя програмата и имам съвсем 

конкретно предложение. Едното е цялата вечер да бъде озвучена от квартет “Интро”. Г-н 

Бухчев познава състава – това са 4 момичета от Пловдив цигуларки, които свирят както салонна 

музика и могат през цялото време тихо да поддържат музикален фон. Искат за шоуто 800 лева, 

а за цялата вечер – 1000 лева. В салонната музика са много добри. Другото което предлагам, 

което струва повече, но е по авторитетно и ще се чуе в града. Говорих с Камелия Тодорова, 

знаете тя е една изключителна джаз певица, само който я е слушал отблизо може да прецени, 

защото записите са друго нещо , а на живо съвсем друго. Заедно с този квартет и Камелия 

Тодорова програмата на вечерта може да бъде изискана в стила на едно класическо парти. Да 

покажем на политиците и останалите, че има и други форми освен механичната музика. 

Съжалявам, че в поканите не е написано присъствието да е във вечерно облекло. Заедно с това 

договорих и да се направят и значките на Клуба и тази вечер те да бъдат връчени на всички 

членове. Мисля, че ще бъде хубаво всички да се познаваме, ако не лично понеже сме много то 

по значките като се видим на улицата. Значките са една дреболия във финансово отношение. 

Искам да направя една забележка – в България вече и изкуството си е капиталистическо и 

всеки труд се заплаща или не се заплаща. Представете си , че работите цяла година и мажете 

да продадете само 4 пъти стоката си. Затова когато става въпрос за цени на хората, които се 

занимават с изкуство не се отнасяйте скептично и не казвайте “иска 1000 лева да посвири 

малко”. Това е труд и аз мисля най скоро да подготвя /съжалявам, че не съм го направил вече/ 

една покана за презентация на моята фирма. Да видите как едно дете хванато от улицата става 

артист, през какво минава, как се създава една програма и всичко това не се продава, защото 

не е хляб насущний и кога стане въпрос за такова нещо всички казват “а бе ще минем без 

него”. Ще мине днес и утре. Аз не искам да бъда лош пророк, но ако ние продължаваме в този 

дух да не се занимаваме с тези неща утре няма да ни има. Тогава ако някой се сети, че трябва 

да ни има няма да има кой да се върне. Кой ще започне отначало докато има още някаква 

традиция да го запазим това нещо и да имаме друго отношение. Не мислете, че Камелия 

Тодорова, която е поискала 2 000 лева /аз нямам пряк достъп до нея, защото я крият/, ние 

можем да се пазарим малко, то тя няма да излезе днес, утре и в други ден на концерт. Така, че 

тя живее с това което може да прави. Като не ни харесва няма да я поканим. Ако някой има 

като предложение нещо друго да каже, но аз ви предлагам партито ни да бъде издържано – 

класика и джаз и едно малко участие на “Загорче”, само защото аз съм член и ще се постарая 

да се помести в този вид програма без танцуване на хора – ще потърся друга форма. 

Предлагам ви това да бъде обсъдено сега от вас, защото аз утре трябва да дам заявките или ще 

се откажа от ангажимента. Г-н Иван Панчов – ще се съберем утре Управителния съвет, ще 

видим с какви пари разполагаме, защото една голяма част не са си платили членския внос. На 

базата на това ще можем да направим някакви разчети. Ще преценим дали можем да си 

позволим тази програма или да направим нещо по скромно. Ако нямаме достатъчно средства 

не можем да похарчим 3 000 лева за тази програма. Това ще бъде благотворителен коктейл и 

тези пари които ще се съберат там няма да бъдат дадени като разход за храна и т. н., а ще 

отидат по програмата, която сме приели за нуждите на детски дом. Аз днес със секретаря 

посетих един такъв детски дом със 72 деца до 5 години от които 25% са българчета. Нуждаят се 

от легла, дюшечета, завивки, дрехи. Това са съвсем елементарни битови неща и както е по 

програмата няма да даваме пари, а ще закупим и доставим това от което имат нужда. Г-н 

Венелин Кръстев – аман от тази форма на благотворителност. На всички писна да се захранват 

детските домове в различни посоки. Непрекъснато нещо се купува и то изчезва – в крайна 

сметка трябва да намерим по смислен начин и преосмислете си идеята. Г-н Иван Панчов – ето я 



програмата подписана от г-н Бунарджиев и ние я изпълняваме. Ако купим легла на тези деца, 

днес аз лично се убедих, че имат нужда, не вярвам някой да изнесе тези легла и да ги продаде 

някъде. Ще се състави протокол при приемането – не говоря за храни, говоря за легла и 

завивки. Ние това решихме, но ако вие решите друго няма проблем парите да ги дадем 

другаде. Г-жа Йовка Николова – аз също съм против това решение да се наливат пари от пусто 

в празно. Вие не сте ходили, но аз 15 години се занимавам с това. Няма дом където да не съм 

ходила и да не съм организирала 2 пъти в годината, съм просила да се даде на тези домове. 

Половината от тези деца са олигофрени забравени от бога, от родители и от всички. Повечето 

от децата от домовете са циганчета, които се занимават с кражби, умствено изостанали и т. н. В 

тези домове се изливат достатъчно много пари. Няма директорка, която да каже “ние имаме”. 

Когато видат, че някой има малко финансова възможност ей такива усти отварят. Последно 

беше в дом “Теофано Попова”. Не знам само аз колко пари съм осигурила по линия на 

Мобилтел. Не знам колко пъти купувахме дрехи на този дом, да не говорим за нафта и т. н. 

Отиваме в дома – имат 30 лъжици ръждясали и 4 вилици с които се хранят за 50 възпитаника. И 

се оказа, че в Инспектората има 1000 вилици и лъжици, ала директорката не благоволила да се 

обади. Всички са на държавна издръжка и им се отпускат достатъчно много пари, вярно е , че 

не достигат, но ние никога няма да напълним тия дупки. А същевременно има десетки деца, 

които представят България в чужбина и се класират и печелят световни олимпиади. Тези деца 

нямат пари да заминат – от рода на 2000 долара. Дори един ансамбъл “Загорче”, който 

представя Стара Загора в чужбина дори нямат осветление и цървулки за да играят. Айде да 

помогнем на талантливите деца на Стара Загора. Стига сме наливали в тези домове. Ако чуят, 

че на един дом сме дали няма да можем да се отървем от останалите домове. Те ще ви изкарат 

толкова сърцераздерателни мотиви, децата мрат от студ и други, което не е вярно. Нека на 

ансамбъл “Загорче” се отдели един фонд. Г-н Иван Панчов – тази програма е приета на 

събрание – едни са я приели, други не са били и след като е приета тя се изпълнява. Доста от 

точките са изпълнени. Аз съм посочен като отговорник да посетя дома и го изпълних Сега сме 

стигнали до един етап и казваме “не” които сме тука. Тогава са гласували и са казали “да”. 

Може ли на всяко събрание да си променяме решенията. Ние първо не сме благотворителна 

организация и казахме, че това ще го направим в чест на нашата годишнина. Ние посетихме 

един дом в който децата са до 5 години и не са престъпници. Изоставени са от майки и бащи и 

да им помогнем, ако това е възможно. Ние изпълняваме тази програма – това са десет точки. 

Ако кажете тези пари ще ги дадем другаде. Ние поехме ангажимент пред дома, но това не е 

проблем – аз лично се ангажирам със свои средства да изпълня обещаното пред дома. Иначе 

се излагаме като организация. Има ли други въпроси? Давам думата на г-н Минчо Минчев. Г-н 

Минчо Минчев – понеже г-н Славов отсъства ме помоли да изложа предложението му. Става 

дума за участие на Клуба в съвместен инвестиционен проект с военните от запаса. Аз като го 

четох го намирам за интересно. Общо взето като същност бившите военни са направили 

протокол и имат запитване към Клуба. Клуба като Сдружение с нестопанска цел има интерес 

при закриване на това поделение, което е зад ДНА /става дума за няколко стотин декара/, 

заедно с военните да се направят постъпки пред МО евентуално за извършване на съвместен 

проект. И въпроса е дали можем заедно с тях да го направим. След като закрият това 

поделение то ще бъде разделено на парцели и приватизирано по някакъв начин. И г-н 

Свинаров, който много уважавам ако има още 100 000 лева би могъл да го купи. Говорейки за 

един голям инвестиционен проект, г-н Славов счита /също и аз/, за да могат да ни обърнат 

внимание ние можем да направим проект заедно с военните и го внесем в МО. Ако тръгне 

такъв проект изобщо шанса МО да ни обърне внимание е много по голям, ако две 

неправителствени организации кандидатстват заедно. Формата под която може да се 



осъществи най вероятно е, това което предлага г- Славов, създаване на съвместно дружество 

заедно с държавата. Тоест създаване на съвместно дружество, което би могло да бъде едно 

обикновено дружество в което евентуално държавата на която ние ще предложим какво ще 

правим и ще открием работни места за съкратените военни. Това е вече въпрос на конкретни 

договорки , вероятно дружеството ще бъде като скандалните софийски имоти, но ще работим 

открито и без тия измами. Държавата влиза със апорт в това дружество, а Клуба разработва 

примерно един квартал и инфраструктури и прочее. Първа цел - ще има печалба, втора – 

социален ефект и трета цел – политически. Създаването на такова дружество поражда въпрос 

кои членове ще проявят интерес и как могат да си оправят отношенията по между си. Това ще е 

едно просто дружество – г-н Пламен Русев знае как край морето се закупи парцел и след 

разработването му каква печалба донесе. Целия западен свят работи с инвестиционни 

дружества. Ако ние създадем такова нещо то може да гарантира впоследствие интереса на 

всеки. Г-н Иван Панчов – да се сложи предложението в сайта и всеки да го прегледа след което 

ще го обсъдим Г-н Стефан Шоселов – разработете го това предложение, например дружеството 

трябва да бъде еди колко си милиона лева, всеки участва с една акция с толкова лева, участващ 

с толкова акции – имаш толкова процента. Да се направи като разработка нещо конкретно – 

една сериозна инвестиционна програма и всеки да знае с колко може да участва. Всеки да има 

определен брой гласове в това дружество на база с какви средства участва. Г-н Минчо Минчев 

– ако проекта се осъществи и стане сделка примерно ако проекта е за 2 милиона евро, вдига се 

до толкова колкото е необходимо да се до внесе. Това става чрез лимитиране на права, срещу 

тези права се закупуват нови акции. Всичко това е съпроводено с регистриране в Комисията по 

финансов надзор и лимитиране на акции на борсата в крайна сметка. Ние влизайки в този 

проект и МО също влезе, значи съвместното дружество предлага гаранции, става като банка, по 

между си правим такъв голям проект. Ако този проект тръгне от там нататък тези пари, 

основното не е в контрола на дружеството – това го има в специален закон, основното е 

ликвидността на парите, които са вкарани вътре в него и второто нещо практиката показва, че 

75% от тези дружества извършват такъв проект със заемен капитал, тоест тегли се кредит и се 

строи. Общо взето можем да го разработим ако има желаещи да слушат. Желанието на г-н 

Славов е да попитаме за вашето мнение, дали изобщо има желание Клуба да лимитира 

подобен проект. Г-н Иван Панчов – разбрахте за какво става въпрос и да го подложим на 

гласуване – който е съгласен да вървим в тази посока, моля да гласува. Преди да вземем 

решение някой трябва да проучи въпроса и да го докладва. Няма го докладчика и някой друг 

взема отношение. Дайте да видим протокола от военните, размножете го.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 41 Против 1 Въздържали се 0  

Г-н Недялко Младенов – аз съм против защото нямам достатъчно информация. Има точка, 

никой не докладва по нея и аз не мога да взема решение. Г-н Иван Панчов – това да 

продължим в една такава посока това не значи, че ние подписваме договор. Това означава да 

проучим нещата. Аз затова не исках да го обсъждаме в отсъствието на г-н Славов. Той е вътре в 

нещата и ще обясни подробно за какво става въпрос. Нека секретаря да каже какво знае по 

въпроса. Г-н Христо Бонев – г-н Иван Славов ходи в София и води разговори с адвокати и в МО 

за да проучи основно въпроса. МО имат намерение да го направят на парцели и разпродадат 

на парче. Ако две сдружения с нестопанска цел кандидатстват за тази земя с проект в който се 

ангажират да осигурят работни места на съкратените военни шанса е много голям. Тази земя 

без това ще се разпродаде на парчета и в началото на декември ще бъде обявена. Военните 

направиха протокол, че са съгласни да участват в проекта заедно с Клуба. Г-н Славов иска да 



знае дали членовете на Клуба проявяват интерес и ако е така, да разработи проекта и да се 

представи в МО. Сега ще ви прочета протокола на военните:  

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО СЪБРАНИЕ НА РЕЗЕРВИСТИ Днес 18.11.2004г. се проведе среща на 

офицери от резерва на БА. Всички присъстващи на срещата са напуснали БА по различно време 

и по различни причини. На срещата се обсъждаха въпроси свързани с реализацията на 

офицерите и сержантите от резерва, освободени от БА вследствие на промените и в 

изпълнение на план 2004. Разисквани бяха възможностите на резервистите да се включат по 

активно в конверсията на военни имоти с отпаднала необходимост за МО. Поради големият 

интерес по темата се взе решение да се създаде работна група , която да изработи методика за 

по нататъшна дейност. В създаването на основните правила за бъдещата дейност се взе 

решение да се създаде съвместна работна група с "Клуб на работодателя" - Стара Загора. 

Участниците в срещата декларираха, че за участие в по нататъшните планове, които ще бъдат 

създадени съвместно с "Клуб на работодателя"- Ст. Загора, всеки от тях ще привлече за работа 

по евентуални проекти по 5 до 15 офицери и сержанти от резерва. УЧРЕДИТЕЛИ: 1.о.р. п/п 

Веселин Михайлов Бойчев 2.о.р. м-р. Тодор Христов Кунчев 3.о.р. м-р. Стоян Георгиев Цацев 

4.о.р. к-н. Георги Цветков Калоянов 5.о.р. п/п. Цветан Конов Конов 6.ст.л-т. Стоян Христов 

Стоянов 7.о.р.л-т.Иван Петров Иванов 8.о.р. к-н. Ненко Йорданов Ципорков - 18.11.2004Г. Стара 

Загора  

Г-н Никола Нешев – предложението е разумно и парцела е голям и може да се изгради един 

хубав квартал, мястото е подходящо и перспективно. Ако ние не се намесим пак ще стане и без 

нас – ще го разпродадат на парцели, Идеята е хубава и може би трябва да се избере една 

комисия, която да работи по въпроса. Няма нищо лошо и да не стане – все пак сме опитали. Но 

ако не опитаме пак ще стане без нас. Г-н Тенчо Руканов – тук се касае да се провокира идея, то 

така или иначе е в програмата на МО за закриване, то да не бъде продадено както се продаде 

ОСО. Дали ние ще кандидатстваме с военните, има и резервен вариант Общината да го получи 

от държавата безвъзмездно и да го купим от нея. В момента трябва да се провокира, че има 

желаещи които проявяват интерес към цялата площ. Не трябва да се допуска да се продаде на 

парчета. Ако някой е влизал в това поделение знае, че това е най хубавата част на града и е 

около 350 дка. Г-н Стефан Шоселов – колеги ние създадохме нашата организация преди една 

година. Това е първото делово бизнес предложение, което се отправя към нас. Моето 

предложение е такова – да дадем възможност на г-н Славов да проучи като на прима виста има 

нашето ”да” и да ни поднесе в смлян вид предложението си за да можем действително ако 

това е в наш интерес да участваме. Защо чужди инвеститори от София да идват тука да 

инвестират вместо старозагорци. Подкрепям предложението на г-н Младенов, подкрапям и 

предложението на г-н Славов. Г-н Недялко Недялков – аз имам едно предложение тъй като 

няма време за чакане. Да гласуваме една комисия в която да влезнат г-н Младенов, г-н 

Руканов, г-н Нешев и г-н Славов и да отиват в София и да изяснят нещата като после докладват. 

Г-н Иван Панчов – който е съгласен с това предложение , моля да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 42 Против 0 Въздържали се 0  

 

 

 

 



РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1.Дава съгласие за разработване на съвместен проект с офицерите от резерва за представяне в 

МО.  

2.Избира комисия, която да проучи и работи по проекта като докладва на събранието в състав: 

г-н Недялко Цоков Младенов, г-н Тенчо Стефанов Руканов, г-н Никола Стоев Нешев и г-н Иван 

Славов Славов  

Поради приключване на дневния ред Председателя на събранието г-н Иван Панчов закри 

събранието. 


