
Протокол от 05.07.2005г. 

 

Бизнес предложение за съвместен строеж на Пампорово – докладва г-н Стефан Шоселов   

      

 Днес, 05.07.2005 г. в клуб-ресторант “Ескейп” от 19 часа се проведе общо събрание на 

членовете от Сдружение с нестопанска цел “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 74 члена 

списъчен състав присъстваха 22 члена. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

Обсъждане на материалите за Общинска сесия на 07.07.2005 г. – докладва г-н Николай Шопов 

Бизнес предложение за съвместен строеж на Пампорово – докладва г-н Стефан Шоселов 

Бизнес план за промяна медийната концепция на Клуба – докладва г-жа Йовка Николова  

Коментар за договор на Клуба с ресторант “Ескейп” – докладва г-н Ганко Ганев 

Разни 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов откри събранието с думите: 

приключихме с изборите, пред вас е дневния ред и ще се запознаем само с най важните точки. 

Предлагам да започнем с т. 3 от дневния ред и давам думата на г-н Шоселов който е положил 

доста усилия до момента и има предварителна информация, а всички знаем, че се проявява 

интерес към подобна съвместна инвестиция и нека преди да решим кой ще участва да 

разберем за какво става дума. 

 

Г-н Стефан Шоселов – колеги заслугата не е само моя, ние направихме два екипа от наши 

колеги с които ходихме и разглеждахме местата. Първия път разгледахме повече от 10 места, 

отсяхме една голяма част от и на втория тур аз имах възможност да огледам няколко като към 

тези места прибавихме още едно. Този разговор се наложи да се води интензивно тъй като на 

едно заседание преди няколко седмици общините Смолян, Чепеларе и Пампорово е решено 

да бъде преустановено всякакво строителство. Реално са изчерпани по голямата част от 

възможностите на курорта Пампорово и всички ефективни места са закупени. Последно ние се 

спряхме на две места. В момента се продават много места и цените са от 40 до 120 евро на м2. 

Когато се говори за места трябва да имаме предвид няколко фактора. Първо дали има 

инфраструктура изградена около този обект и какво още изисква да се направи. Първото място 

е като се тръгне от центъра на Пампорово към Смолян, минава се почивната станция на Енерго 

София, след 200 метра вляво има асфалтиран път с метални стълбове до самото място. 



Основните инфраструктури които костват не малко средства са изградени. Мястото е 2930 м2 

във формата на z като горната част гледа на юг, продължава надолу и пак гледа на юг. Има 

възможност да се купи 1800 м2 гора и парцела ще се оформи като правоъгълен. Мястото е на 

южен склон като 20-30 дървета преграждат изгледа към Райкови ливади, ако се съборят ще се 

отвори панорамата. Първоначално собствениците искаха 50 евро на м2 , но ние постигнахме 

цена от 40 евро на м2 и ако евентуално извадим парите можем да се опитаме да закръглим по 

някакъв начин сумата в наш интерес. Мястото е в регулацията и е необходимо да се започне 

процедура само за застрояване и може да стане в кратки срокове. Риска е малък защото ако се 

вземе имот който не е в регулация и се започне процедура за вкарване в регулация може да 

излезе това решение на общините да бъде забранено строителството и в крайна сметка да 

купим един имот без да строим. Предполагам, че много хора ще изгорят вземайки имоти. 

Втория имот е също в регулация и е 5 дка без 15 м2. Знаете хотел Пампорово и църквата в 

центъра – като се идва по пътя към хотела има трето малко пътче което слиза надолу към терен 

наречен Маймун дере. По него на 100 метра от дясната страна има една падина – цялото място 

е една огромна ливада с не повече от 10 борови дървета. Когато бяхме там около 18.30 часа 

цялата западна част беше огряна от слънцето. Това място е на 50 м под Перелик и през центъра 

на мястото минава канализацията на района, на 150 м е трафопоста. Пътя граничи с мястото 

около 80 м, а от другата страна ако се направят стъпала след 50 м се качваме на пътя който е в 

комплекса. Първоначално мислихме да вземем място от което си слагаме ските и се качваме 

на лифта. Имаше такива 1-2 места – едното е под 1.5 дка точно на завоя където е най големия 

шум и струва 120 евро на м2 и е много малко. Другото място е един дол който няма никакъв 

изглед. За мястото което е 5 дка цената която искат е 70 евро на м2 но смятам, че има 

възможност да се намали на 65 и като извадим парите наведнъж може и на 60 да се съгласят 

понеже като се погледне глобалната сума – тази сума за един човек е много. Като разпънем 

тази инвестиция на повече хора тя не се усеща толкова много. Нас ни интересува какво ще 

излезе ако си купим готови апартаменти или ако си ги построим сами. Ако участваме 30 човека 

и мястото струва 300 000 евро ще се падне около 10 000 евро на човек. Наблизо до пътя строят 

един хотел и още на зелено са продадени повечето апартаменти по 950 евро на м2 . Ако един 

човек има право на 2 апартамента по 75 м2 или на един по 150 м2 строителството ще ни излезе 

по 250 – 300 евро на м2 в завършен вид заедно с мястото и ще сме съсобственици на цялото 

място. Болшинството от хотелите които се строят са закупили по 1 – 15.5 дка място и нямат 

нищо наоколо, а ние можем да си направим детски площадки и др. Първо да имаме мястото и 

после да възложим на един архитект да ни разработи комплекс. Ние бяхме с г-н Мангараков, с 

г-н Недялков, и с неговата колежка като огледахме много места, просто местата са обрани и 

това е най доброто. На планината сезона е целогодишен докато на морето е няколко месеца. 

На последното събиране бяхме 5 човека и решихме да се направи един списък на хората които 

имат готовност да отделят по 10 000 евро за закупуване на мястото. В най лошия случай ако 

решим да купим едното място с цел да бъде застроено и продадено в никакъв случай по ниско 

от 500 – 600 евро няма да продадем и ще бъдем със 75 % печалба. Нашата основна цел е да 

помагаме на нашия град но досега ние не сме направили нито едно наше бизнес мероприятие, 

а ние сме хора на бизнеса. Ние създаваме и творим в този град, а съвместно нищо не сме 

направили. Във тази връзка поемам ангажимент до края на тази седмица да дам отговор на 

хората, защото те имат и други предложения. В момента непрекъснато сноват хора които 

търсят места тъй като на морето са изчерпани всички възможности. 

 



Г-н Пламен Пейчев - тъй като се очаква зимната олимпиада през 2014 не е ли по изгодно да се 

инвестира на Боровец. Там местата са по скъпи но има тенденция да се там да се разрасне. 

 

Г-н Стефан Шоселов – има няколко предложения за решение на общините. Първото е да се 

направи един лифт който да е от Перелик до Снежанка, а второто е лифт до Снежанка и лифт 

до Мечи чал. Досега тези предложения не са били реализирани и ако ние сме там означава, че 

ще ни делят 50 – 100 м до лифтовете, а знаете, че пистите на Мечи чал са много повече 

отколкото там включително и на Пампорово. Доста влиятелни хора направиха хотели и ще 

направят всичко възможно да направят Пампорово също така атрактивно за хората както и 

Боровец и Банско. 

 

Г-н Иван Славов - искам да кажа в какви граници на времето да се вместим тази седмица. В 

четвъртък ние можем да се съберем и да действаме по същество като хората които имат 

желание да се запишат в това АД като процедурата е следната – г-н Шоселов като инициатор и 

човек поел най голямата отговорност става Изпълнителен директор и Председател на УС. 

Събираме парите и регистрираме АД и с неговия капитал купуваме мястото. От там нататък 

можем да приемем и други желаещи от Клуба на цена индексирана с нарастващата цена на 

акциите. В зависимост от това колко души ще се съберем ще купим едното или двете места . 

Пампорово е най близо до Стара Загора и всички ходим там и затова там е най желаната 

инвестиция. Имаше още няколко много интересни проекта /на г-н Пантов и за вятърни 

инвестиции на г-н Шоселов/ и тъй като трябваше да стартираме от някъде решихме да 

стартираме този проект, а не всеки път да обсъждаме формата под която да участваме. За да 

стане бързо трябва да знаем кога са крайните срокове да платим мястото, да регистрираме 

дружество, да подготвим една презентация с нагледни материали и снимки за тези, които 

задочно се интересуват, а не присъстват на събранието в рамките на 1-2 дни и секретаря да ги 

разпрати на всички. Ние имаме няколко строителни фирми с които можем да направим 

конкурс кой да ни изпълни проекта. Става дума за стъпкова стратегия която ще трябва да 

изпълним. Имайте пред вид , че за строежа има много варианти – единия е всеки да направи 

по 2 апартамента като единия продаде, а другия да го стопанисва. Другата схема е да направим 

рецепция и всичките апартаменти които са наша собственост да се отдават на хотелски начала. 

Можем да продаваме и на чужденци – вследствие на информация на британската преса /те 

много се влияят от пресата и когато им кажат инвестирайте в България – те инвестират/ от 

преди няколко дни препоръчват инвестиции в планинските курорти, а не на Черноморието 

където застрояването е безогледно и сезона е къс. В момента Пампорово е най 

привлекателния курорт, тъй като другаде съоръженията се експлоатират безогледно и 

интереса спада. 

 

Г-н Стефан Шоселов - това, че тези хора са поели към нас някакъв ангажимент това не означава, 

че ако някой отиде с торбата пари те ще се откажат. В наш интерес е бързаме и ако има още 

днес хора да подкрепят идеята, моето предложение е да се запишат сега за да знаем кои 

участват и ако съберем достатъчно хора още тази седмица всички които имат желание да 

отидем да огледаме за последно и платим. Ако тръгнем с капариране няма да постигнем добра 

цена като се съобразяваме с тяхната крайна цена. Ако извадим торбата с парите можем да 



оказваме въздействие върху цената и имаме възможност да постигнем по добър резултат. Аз 

предлагам да гласуваме кои от нас биха желали да участват в тази инвестиция. 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсъждане на материалите за Общинска сесия на 07.07.2005 г. – докладва г-н Николай 

Шопов   

       

Г-н Иван Славов – по материалите за Общинска сесия давам думата на г-н Шопов 

 

Г-н Николай Шопов – едното е предложените земи съгласно стратегията за даване под аренда 

и наем, продажба на земеделски земи на Общината. Всички тия искания бяха задържани и сега 

са пуснати една група места за трайни насаждения на база аренда за 30 години. Процедурите 

да тръжни, едно от предложенията е за пряко отдаване тъй като инвестицията е сериозна и 

касае “Белведере” – г-н Далаков внася предложението за 638 дка в Горно Ботево да се направи 

един образцов масив за 30 години, цената която той предлага е 13 000 лева годишно и е по 

висока от оценителите и представлява 22 лв. на декар което е добра цена и той я плаща 

предварително. На обсъждането с УС решихме да го подкрепим, за другите също тъй като ние 

подкрепяме тръжните процедури и виждаме, че Общинския съвет е пазарно ориентиран, тъй 

че решихме да подкрепим всички тези обекти. Другото което породи спорове в нашата 

дискусия е продажбата на апартаменти които досега са отдавани под наем на няколко 

категории хора, едната от които е крайно нуждаещи се, другата е които са нямали общински 

жилища. Преди няколко сесии бе внесен един дълъг списък от хора на които да бъдат 

продадени апартаментите в които те са живели над 10 г., цените бяха твърде символични и ние 

казахме, че е добре да бъде преразгледана цялата Наредба и имаше корекции в нея. На тази 

база са определени цени и ограничен брой хора тъй като някои са се отказали поради липса на 

финансови средства. Оценките са обект на двама оценители и може да се каже, че са между 

пазарните и много над балансовите отчетни стойности. Не може да се каже, че е пазарна 

оценката която е посочена но е много по справедлива от гледна точка на Общината като 

собственик за приходите които ще формира. В същото време тези апартаменти се нуждаят от 

ремонт който Общината не може да си позволи и не са и толкова нужни като оборотен 

общински фонд. Считаме, че е нормално да ги подкрепим. Г-жа Николова изказа съображения 

и мисля, че е права – има две ателиета, един гараж и апартамент който е на Иван Вазов и 

наистина цената която е посочена не е точно пазарната цена, но тези са хората които имат 

правото да купят тези апартаменти /това е на база целогодишните им взаимоотношения като 

наематели/. Другото предложение е на г-н Дечо Колев и Общината предлага два варианта – 

той е тук и ще каже неговото гледище. Това е бившата трета поликлиника и южната част от 

тротоара , която граничи с Христо Ботев. Този проблем вече е обсъждан като възникнаха 

дискусии които са много субективни – защо да е той а не сме ние. Едни изказаха предложение, 

че може да се разшири платното и затова отпадна тогава гледането като Кмета го изтегли. 

Даже се дискутира в транспортната комисия, че може да се отвори десния завой в посока към 

Патриарх Евтимий. Мисля, че г-н Колев по добре ще ви запознае затова предлагам той да 

изложи своето предложение. Аз лично приветствам тази идея за болничен комплекс, даже г-н 

Бухчев каза, че е добре това нещо да се случи и в комисиите и може би щеше да свали много от 

напрежението и виждането на останалите щеше да бъде друго. 

 

Г-н Иван Славов - колеги, тук става дума за няколко момента по които трябва да вземем 

решение. Тези апартаменти са доста съсипани за да няма голям интерес към тях, смятаме, че 



наемателите са вложили някакви средства в тях за подобрения за което им се полага да 

участват и цените са достатъчно високи за да не бъде ощетена Общината. Тук имаше няколко 

аргумента против на г-жа Николова която каза, че ние си противоречим по въпроса 

 

Г-жа Йовка Николова - аз съм против да се продават общински апартаменти при положение, че 

Общината няма пари да строи нови. Никой не може да ме убеди, че някой е правил оглед на 

апартаментите и тези хора които са предложени са най подходящите. 

 

Г-н Иван Славов - проблема се измества още от самото начало. Ние искахме яснота и 

прозрачност за всички имоти. Трябва да се намерят снимките и да има максимално достъпна 

информация за да преценим дали тези имоти заслужават внимание. Това което пише за всички 

материали до момента ние не знаем за кои имоти става дума. Кой може да изхаби енергия и 

време , че да се запознае за някакви имоти в Самара 3 за да разбере дали си заслужават 

вниманието. Само, че според г-н Младенов процедурата за обявяване на търг е неподходяща в 

случая и затова те се продават по този начин. Г-н Андронов също има противоречиво мнение 

по въпроса, но смята, че ние трябва да подкрепим това предложение във този вид, тъй като е 

специфично. По принцип Общината няма прозрачен механизъм за обявяване на имотите. Ако 

вземем отношение по този въпрос то няма да е конкретно по тази точка. Искам да кажа до 

колко г-жа Николова е права – ако някой смята, че не бива да се съгласяваме с продажбата на 

тези имоти в панелни блокове апартаментите са продават на цена 250 – 300 евро на м2  

 

Г-н Недялко Недялков – навсякъде по света за социално слабите има социални домове. Никъде 

няма в европейските страни Общината да се грижи за социално слабите – хората предоставят 

социални домове с прекрасни условия за живот. Според мен Общината трябва да се отърве от 

тези паметници които стоят и се рушат. Идете в Трите чучура юг да видите за какво става 

въпрос – няма стъкла, врати, асансьорите не работят. Хората на 35 г. тези панели ги събарят, а 

ние на 40 годишни умуваме 

 

Г-н Стефан Шоселов - тези цени които са дадени в предложението на няколко комисии, 

смятам, че нашите колеги г-н Шопов и г-н Вълков са участвали и знаят за какво става въпрос и 

предлагам да гласуваме “за”. 

 

Г-н Иван Славов - няма какво да гласуваме ако нямаме ефективно предложение което да бъде 

формулирано в посока на оспорване на това предложение по добре да не се намесваме. Ние 

смятаме, че всичко трябва да се предлага на търг, но мисля, че в частния случай трябва да се 

съгласим. Затова ако г-жа Николова има аргументирано предложение да го представим пред 

Общинския съвет. 

 



Г-жа Йовка Николова - да предложим на общинските съветници всеки един имот който 

предстои да бъде продаден нека да бъде вкаран в сайта на Общината за да го видят всички за 

какво става въпрос. 

 

Г-н Иван Славов - по този въпрос се разбрахме и аз съм на същото мнение. За г-н Далаков също 

се разбрахме и мисля, че той е единствения човек който инвестира на толкова голяма площ и 

плаща на Общината 13 000 лева годишно, ще създаде работни места и мисля, че няма 

конкуренция. Предлагам г-н Колев да изложи своята позиция. 

 

Г-н Дечо Колев – тази идея датира от септември 2003 г., когато за първи път написах до 

Общината молба в която исках с всички законни средства с които разполага Общински съвет да 

ми предаде тази собственост, но явно процедурата е твърде дълга. През последните 2-3 

месеца се постарах да поработя по усилено по този проблем и ви предлагам една скица на 

която ще видите какво мислим да направим там. Аз искам да купя тази земя, но няма да я 

застроявам, а ще си остане паркинг както е досега. Ще издигнем колони по 8 м на дължина на 

6 м разстояние за да можем да постигнем още 200 м2 площ за да допълним онази част от 

технологията която не ни достига. Ще направим входа от южна страна за да има достъп до 

поликлиниката защото на Патриарх Евтимий при този режим не може да се спира. Това е и 

нещо сантиментално защото в този родилен дом съм се родил и по тази причина искам да 

направя и родилен сектор. Имаме технологичен проект и ако Общински съвет каже “да” до 

2007 г. когато ще влезем в ЕС това ще стане. Аз малко не харесвам фасадата но ще я променя за 

да стане по хубава. Опитах се да вляза в няколко комисии но не успях защото не можах да 

разбера кога са се събирали. В правната комисия има една госпожа която беше шефка на отдел 

имоти каза, че цената е много важна за Общината. Този парцел е маломерен и ако отиде на 

търг много е вероятно аз да се изнервя и да не го купя, но мисля, че добрия вариант е да го 

предадем към болницата. Ако се продаде на търг и го купи друг там ще бъде една пъпка която 

няма да бъде на най доброто място. Аз искам да го взема и да го направя за да стане наистина 

нещо хубаво за Стара Загора. Искам да направя една поликлиника за Стара Загора която да има 

значение защото точно в този район няма такова нещо. Това съм го разказал на много 

общински съветници, благодаря. 

 

Г-н Иван Славов - колеги трябва да вземем решение по този въпрос. Г-н Бухчев каза, че ако Вие 

сте присъствали на комисиите, тези хора които са се обявили против това предложение са 

действали на принципа “не е важно на мен да ми е добре, а на тебе да ти е зле”. Ако Вие бяхте 

застанали срещу тях е много вероятно те да не посмеят да направят контра предложение 

 

Г-н Стефан Шоселов - колеги, искам пак да взема отношение по този въпрос. В момента се 

изгражда едно лечебно заведение, от лечебно заведение и от качествена медицинска помощ 

има нужда целия град. Виждате какво става в момента когато човек се разболее – съществуват 

няколко лечебни заведения които могат да окажат квалифицирана медицинска помощ, но 

около тези заведения за съжаление не може да се спре. Затова ви призовавам да гласуваме и 

да натоварим нашите общински съветници да заемат ясната позиция и да помогнат на 



останалите като окажат съдействие и ги запознаят, че не се касае за финансови интереси, а за 

интересите на целия град. Погледнете втора поликлиника – линейките спират на светофара за 

да могат да изкарат някоя родилка и да я вкарат в болницата. Ако действително ще се прави 

това нещо ние сме длъжни да подкрепим едно такова предложение, въпреки, че ако Общината 

няма да вземе 20-30 хил. лева, макар че , едва ли ще е такава сумата, тя ще спечели едно 

добро място което няма да е конфликтна зона в града. Смятам, нашите общински съветници 

трябва максимално да помогнат. 

 

Г-н Станчо Пантов - представете си, че някой го вземе и направи на това място едно заведение 

от типа дървено. Какво ще спечели града от това, аз познавам г-н Колев от много години и 

знам, че той е естет и там ще направи нещо красиво и няма смисъл да говоря за обществената 

значимост на този проект и предлагам подкрепа на този проект. 

 

Г-н Димо Бухчев – точно в този дух аз взех отношение в комисията, но мисля, че г-н Колев 

трябваше да присъства на комисията тъй като ние сме няколко души в Общински съвет. 

Важното беше в комисиите ние да поемем тази линия и да можем там да прокараме тази идея. 

Има комисии които категорично застанат зад тази работа “нека аз да не съм добре, но Вуте да 

е зле”. Ние всички сме убедени, че той е прав в случая, но има които застават против. Аз бях 

убеден, че той ще присъства в комисията – трябва да ви кажа, че в нашата комисия един се 

въздържа и трима бяха категорично против това което аз говорих като г-н Шопов. Но това е 

положението в нашия Общински съвет и не тука му беше мястото, а в комисиите, защото 

решенията на комисиите са важни, а това което ние ще решим тук. Ние каквото и да правим не 

можем да променим нищо когато останалите кажат “не”, въпреки че може да е в ущърб на 

целия град. За мен комисиите са решаващия фактор в Общинския съвет. Ние всички сме 

съгласни защото знаем как се строи едно здравно заведение и каква нужда има от едно такова 

заведение, което г-н Колев е започнал да прави, но това са хора които не го разбират това 

нещо. Много е неприятно когато си на менгемето и те натискат от всички страни, но въпреки 

това ние ще натискаме, ще се борим и каквото можем ще го направим, но все пак сме една 

шепа хора. 

 

Г-н Стефан Шоселов - предлагам г-жа Николова да публикува това което ние дискутираме за да 

знае целия град, все пак това е в полза на града ни.  

 

Г-н Николай Шопов - предложени са два варианта за гласуване. Първият вариант изкупуването 

на 248 м2 от общо 643 м2 от Металик, а втория е при който Общината предлага на търг тези 

248 м2 понеже тя е собственик и не иска да ги продаде защото я вълнува само цената. Ние 

петимата винаги изразяваме позицията на нашия Клуб който подкрепя всички инвестиции 

които се правят, но от другата част моментално се наговарят защото те по някакъв начин са 

свикнали да получават по 150 лева комисионна на калпак от предишните си заседания и сега 

викат “какво ще спечелим от цялата работа”. Това е абсолютната истина и трябва 

задължително да се проведе разговор с групата на БСП защото съпротивата е от тяхната гледна 

точка. В нашата комисия стигнахме до заключение, че една нормална пазарна цена ще реши 



въпроса продавайки го. В момента Общината е най лошия собственик – тя нито го стопанисва 

нито ще направи там нещо. Най добрия вариант е г-н Колев да го купи и разработи както 

трябва. Там реално нищо не се променя – само мястото ще стане по хубаво, но те пак няма да 

го разберат и пак ще има противници. Ние в сесията ще вземем отношение по въпроса, но е 

добре 18 гласа на Коалиция за България да бъдат подсигурени в една среща с Вас, защото 

когато преди време Кмета оттегли това предложение видя, че групата им ще гласува против.  

 

Г-н Димо Бухчев - ние си противоречим, защото ние до оня ден казвахме нищо да не се 

продава без търг, а сега ние сме хората които искат да се продаде без търг. Преди малко г-жа 

Николова каза, че ние трябва да продължим тази тенденция, но всяко правило си има 

изключение.  

 

Г-н Николай Шопов - тук става въпрос и за нещо друго. Имайте пред вид, че в Общината след 

промяната на Закона влизат изключително много предложения за ликвидиране на 

съсобственост. Тук горе долу е същото положение – в рамките на един парцел той и Общината 

са съсобственици това е 248 м2 от общо 643 м2 . Няма кой да отиде да направи нещо там и най 

удачния клиент е този. Много други ликвидират съсобственост по този начин, а да не може 

този който ще направи нещо добро. Аз мога да направя предложение за по висока цена от 

предложената за да се приеме предложението. 

 

Г-н Тенчо Руканов - аз мисля, че по този начин може да не стане затова искам да дам един 

практически съвет. Общински съвет да задължи г-н Колев или Общината да се разработи един 

подробен ПУБ с устройствен план който да съдържа регулация, застрояване и силуетен план. 

Идеята е тази – да влезем в техническата част където има съображения да се разшири с 2.5 м 

едно дясно платно както е показано на скицата с цялата комуникация за обслужването и тогава 

да се внесе едно предложение за ликвидиране на съсобственост което ще се състои в две части 

– оценка на инфраструктурата в която той ще инвестира около поликлиниката и разликата да се 

доплати. Няма да има правен казус който да се наруши защото работиш по действащ 

застроителен план. Не виждам аргументи в която и да е комисия освен ако кажат “не” на 

терсене - като не искаш да ликвидираш съсобственост тогава изкупи останалата част. Мисля, че 

ако така се действа в рамките на 2 месеца ще се реши. 

 

Г-н Иван Славов - ще вземем ли решение, защото г-н Бухчев каза дали има смисъл да правим 

неефективни предложения. Ако направим предложение което останалите няма да подкрепят 

ние ще влезем в противоречие с нашата теза, че всичко трябва да се продава на търг. Не е ли 

по добре идеята на г-н Руканов да бъде реализирана, тоест има ли конкретно предложение с 

което ние да излезем на тази сесия.  

 

Г-н Николай Шопов - ние не можем да правим никакво предложение – има две предложения 

за решение и ние трябва да подкрепим едното. 



 

Г-н Иван Славов - заслужава ли си ние да лобираме и въпреки всичко да бъде приет другия 

вариант ? Ние трябва да вземем ефективно решение – на всички е ясно, че много по добре би 

изглеждала болница с паркинг отколкото болница с барака. Ние само ако лобираме няма да 

има ефективно решение защото стана ясно, че другите политически сили са против. Колеги ние 

се обединяваме около мнението да лобираме за г- Колев, който е наш колега макар, че дойде 

на учредителното ни събрание и после си тръгна ние разглеждаме въпроса по принцип – в 

полза на града и в полза на Общината. Всички сме на мнение, че това предложение е градивно 

и то трябва да се подкрепи. Разбрахме се , че г-н Шопов може да направи и едно алтернативно 

предложение за по висока цена на имота, което ще бъде в полза на Общината. Ако всички сте 

съгласни да подкрепим г-н Колев да гласуваме. 

 

Предложението бе предложено на гласуване. 

Гласували: 

За 22 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Ангел Мангараков – съжалявам, че пропуснах точката за сесията. Аз съм собственик на 

Мебел и имам около 20 000 м2 РЗП и в момента ни трябва да отделим едно хале в порядъка на 

1000 м2 и да направим делба на парцела и затова трябва да платя на Общината 12 000 лева 

само за тази делба. Не знам дали друг от вас се е сблъскал с този проблем но видях, че 

Наредбата за такси ще влиза на второ четене където една делба на съществуваща постройка се 

разглежда по същия начин както за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект – или 

по 20 ст. На разгъната площ. Това означава, че давам 12 000 лева на общинските служители да 

седнат за 15 минути, преди това сме платили на архитект, да кажат тази делба става. Конкретно 

предлагам нашите съветници да предложат някаква максимална стойност, но не повече както е 

при нотариус при сделка за 1 000 000 или по малко има максимална стойност. Или този вид на 

разглеждане на делби да се вкарат в някаква нова графа. Може би и други колеги в бъдеще ще 

се сблъскат с този проблем. Представете си този парцел ако трябва да го разделя няколко пъти, 

това означава, че ще плащам всеки път по 12 000 лева. 

 

Г-н Димо Бухчев - ние направихме съдебна делба – 22 дка го разделихме на 36 човека и трябва 

да кажа, че сумата е далеч по скромна 

 

Г-н Тенчо Руканов - обаче, за да функционира трябва да мине през Общината 

 

Г-н Димо Бухчев – нищо подобно, дават акт 15 и въпроса е решен 



 

Г-н Ангел Мангараков - ако има такава възможност, аз ще се възползвам, но въпроса е за в 

бъдеще ако тази Наредба се приеме така на второ четене ще е проблем за всички нас. Никой от 

нас няма такава часова ставка – 12 000 лева за 15 мин. 

 

Г-н Станчо Пантов - когато човек иска да си купи 1 дка от една голяма площ те ще вземат такса 

за делба на голямата площ и въпроса е кой трябва да ги плати – този който купува малкото 

парче или този който продава малкото парче. И двете неща са несправедливи защото който 

продава се лишава от тези пари, а който купува трябва да дава тези пари. Така, че това е 

достатъчен аргумент да се предложи “да но не повече от”.  

 

Г-н Иван Славов - колеги , всички разбрахте за какво става въпрос и съгласни ли сте да го 

запишем в протокола “не повече от 500 лева” 

 

 

Разни - докладва г-н Станчо Пантов   

       

Г-н Станчо Пантов - аз вече трети път вземам думата по този въпрос и ми е изключително 

неудобно, обаче останах с впечатление, че първите два пъти не бях разбран. Повечето от 

колегите ми се струва, че аз искам Клуба да подкрепи моя виза и аз да правя бизнес с чужди 

пари. Не е това – ще дам пример с г-н Панчов. Например той печели голям търг за снабдяване с 

гуми на армията. В този търг е необходимо да акумулира продукция за 1-1.5 млн. лева на склад 

за да може когато потрябват да се вземат от там. Подобни търгове има в различни сфери и то 

не малко. Идеята е да се направи едно АД което да участва в сделки, не инвестиционни сделки, 

а да се правят ударни сделки които изискват наличие на по голямо количество капитали като 

оборота е от един път до 4 пъти годишно. В една година парите са превъртат един път или в 

оптималния случай 3-4 пъти. Аз мога да дам реални примери за такива сделки, в едно такова 

АД се прави предложение и останалите инвеститори оценяват предложението и го приемат 

или отхвърлят. Идеята беше хората които сме събрани тука и разполагат с определени средства 

да могат да инвестират и печелят от тях. Това, че имаме гражданска позиция и защитаваме 

идеите на града е прекрасно, но ние сме бизнесмени и нашата работа е да печелим. В момента 

други примери няма да дам, а предлагам на колегите които имат по принцип интерес към тази 

идея в частни разговори да им обясня за какво става въпрос, защото два пъти го обяснявам 

пред УС и те ме разбраха защото там атмосферата е по спокойна, изслушваме се, не казвам, че 

тука не е така но инициативата за да стана за трети път е на Председателя, а не моя. Аз не се 

натрапвам. 

 

Г-н Иван Славов – г-н Пантов вече е реализирал проект от неговия бизнес. Накратко 

предложението му е ако е някой е имал свободни пари да ги вложи в неговия проект той е щял 



да ги удвои. За да е ясно какъв е интереса тъй като в общите приказки някой може да си 

помисли, че става въпрос за нещо неясно, но в крайна сметка тук става дума за проекти в които 

той благодарение на квалификацията и опита си смята, че ако тези пари се инвестират на това 

място тъй като той няма пари да поеме целия обем на една поръчка, този който е инвестирал в 

тази поръчка процента му на рентабилност е изключително висок. 

 

Г-н Станчо Пантов - тази сделка която г-н Славов имаше предвид оборота е трикратен за година 

тоест едни и същи пари се въртят 4 пъти в годината с марж 15%.  

 

Г-н Стефан Шоселов - г-н Пантов, аз мисля, че като хора на бизнеса ние най добре оценяваме 

нещата в цифрово изражение. Казахме, че цената на апартаментите в Пампорово и на морето е 

между 700 и 1200 евро на м2 и всеки един от нас си направи веднага сметка при положение, че 

апартамента му ще струва около 300 евро и толкова и толкова хора вдигнаха ръка. 

Действително това предложение е доста интересно и гарантира дивидент. Значи казваш, че за 

този проект ти трябват 2 или 3 млн. лева и гарантиран дивидент за годината е 20 % и много 

ясно, че ще си разширя кредитната линия и ще участват. При положение, че кредита е с 7-8 %, а 

ти ми гарантираш 12-13 %, а ако са 60 % още по хубаво. Разбирате ли за какво говорим – за 

гарантиран дивидент. Мисля, че доста хора ще участват когато има нещо конкретно. 

 

Г-н Драгомир Драгов – аз предлагам които имат интерес да останат след събранието, да пием 

по едно кафе и си изясним нещата. Има подробности за уточняване – създаване на АД, кой ще 

го управлява, кой с какъв процент ще участва и начина по който след реализиране на сделката 

ще се разпределят средствата, ще седнем на масата и ще ги уточним. 

 

Г-н Станчо Пантов - ти много добре се ориентира в обстановката и за да не ангажираме всички 

само който има интерес да остане след събранието. 

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО   

       

Членовете от Клуба които решиха да участват в инвестицията за строеж в Пампорово са 

следните госпожи и господа: Стефан Шоселов, Ангел Мангараков, Валентин Вълков, Недялко 

Недялков, Христо Недялков, Николай Шопов, Дечко Недялков, Светлана Иванова, Тенчо 

Руканов, Стефан Георгиев, Драгомир Драгов, Иван Славов, Антон Андронов, Иван Панчов, 

Росен Гогошев, Мирослав Петков. 

 

Общинските съветници от Клуба да внесат предложение всеки общински имот който се 

продава да бъде обявен в сайта на Общината. 



Общинските съветници от Клуба да подкрепят предложението на г-н Дечо Колев 

 

Общинските съветници от Клуба да предложат в т. 1 ал. 8.1 и 8.2 да се допълни с израза “не 

повече от 500 лева” 


