
Протокол от 28.07.2005г. 

 

Стратегия за следващи действия относно обгазяването – докладва г-н Николай Шопов   

  

Днес, 28.07.2005 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 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 04.08.2005 г. – докладва г-н Николай Шопов 

 

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

 

Стратегия за следващи действия относно обгазяването – докладва г-н Николай Шопов 

 

Разни 

 

Приемане на нов член 

 

Председателя на събранието г-н Иван Панчов откри събранието с думите: има предложение 

дневния ред да бъде променен, тъй като имаме гости от вестник “Бизнес поща” които са 

дошли за трета точка от дневния ред. Предлагам т. 3 да стане т. 1, бизнес предложението на г-н 

Шоселов да стане т. 3 и който има интерес може да остане след това да коментира с него, ако 

нямате възражения давам думата на г-н Шопов – нашия еколог. Състава е малък тъй като е 

отпускарски месец и доста от членовете ни са на почивка или командировка. 

 

Г-н Николай Шопов – добре дошли на гостите които проявяват интерес, добре дошъл и на г-н 

Стоянов който е от добре известните бизнесмени от Стара Загора и още не е станал член на 

нашия Клуб. Позволявам си да го поканя публично, да размисли и да си пусне молбата тъй като 

сме говорили на тази тема, че такива хора с познания и умения като него са необходими на 

нашия Клуб. Както виждате въпреки нашето желание горещия поток който съществува от 

миналата година, а според г-жа Начева е било така и преди 1999 г. Разликата сега е, че 

миналата година беше два пъти, а сега е през ден. Аз ще ви кажа, че Стара Загора всеки ден се 



обгазява и го твърдя категорично, само че не се отчита защото има една Наредба според която 

трябва да има превишаване на нормите 3 часа или пределно допустимите норми, които са 360 

микрограма на кубичен метър да са с устойчивост 3 часа са длъжни да алармират населението. 

За разлика от миналата година тази година действа една друга заповед на министър Арсенова, 

и аз на сесията запитах г-жа Начева защо не спазва т. 9 в която е казано, че специално за Стара 

Загора не е необходимо 3 часа да се превишава пределно допустимата норма, а още при 

първото констатиране на превишаване са длъжни да алармират населението. Това обаче не се 

случва. На сесията бяха поканени двамата обичайни заподозрени – полигона Змеево и 

комплекса Марица изток. За съжаление това което отново се получи същата схема на 

противопоставяне на старозагорци срещу старозагорци и по този начин да се нагнетява 

непрекъснато един конфликт който е измислен и го твърдя, тъй като познавам много добре г-

жа Начева и полк. Дечо Колев, знам какви им са пълномощията и знам всеки от тях какво може 

да прави, какво му казват да казва и в крайна сметка всеки от тях като назначен ведомствен 

служител гледа собствените си интереси и няма как от тях да избяга. Този формат който се 

получи в рамките на нашата Общинска сесия, за първи път присъстваха всички депутати като 

осъзнават важността на проблема. Благодарение на всички медии които сигнализираха и 

продължават да натискат по тази линия местната власт съвместно с областната управа успяха 

да разплитат проблема който стана вече международен от член на Европейската комисия. Още 

миналата година когато ходих в Брюксел да нося документите, тогава занесох 4 сигнала. 

Първия беше за системните обгазявания на Стара Загора, втория беше за дейността на полигон 

Змеево и то не в нормалното му работно време, а през нощта когато се случват различни 

събития. Третия беше за този проект за завод който се изгражда за унищожаване на опасни 

отпадъци чрез изгаряне – това автоматично се наслагва върху емисиите на ТЕЦ-те и при тази 

ситуация тезата която се застъпва в МОСВ и АН, че останалите емисии идват оттам, тогава 

стават още по опасни. Четвъртия документ беше факта от книгата на Гинес, че Гълъбово бил 

най мръсния град в света. От тази гледна точка още тогава членовете на комисията обещаха, че 

ще окажат влияние вследствие на което обаждайки се, се получи една верижна реакция през 

ноември г-жа Емануела Георгиева – зам. Министър на МОСВ се обажда и пита зам. Кмета г-н 

Тихомир Димитров какъв е Шопов и какви правомощия има той, защо тези неща които той ги е 

казал позиция на Общината ли са, след което какви ще бъдат възможностите на Общината да 

кандидатства за екологичните проекти и как ще бъдат гледани. Тук нещата отиват на кантар – 

вие това, а ние онова. Другия момент е отношението на Генералния щаб и МО. Единствения 

който досега не влезе в диалог продължава да бъде МО – давам ви пример веднага като 

изявата на една медия. Вестник Монитор начело с г-н Петьо Блъсков успя да доведе г-н 

генерала-полковник Никола Колев в Стара Загора да говори по темата за обгазяването и 

полигона Змеево в една дискусия проведена в една от залите на Верея. Преди 2 години този н-

к щаб го кани местната администрация, Общинския съвет, изпращаме настойчиви покани и 

никакъв отговор досега и на всичкото отгоре на цинизма и незнанието му за пореден път каза 

видите ли от там няма сяра, напротив има азотни окиси които дори обогатяват почвата. Аз му 

отправям покана да си купи парцел в Остра могила и да го даде на полигонната команда да 

стрелят директно в него за да му обогатят хубаво почвата. Всички тези събития в рамките на 

тези 2 години откакто започнаха тези опити ние сме подложени под влиянието на нещо което 

категорично продължава като тенденция за тревога. След като на един политик разсъждава, че 

може да се унищожат дузина ракети , да разсъждаваме какво може да се получи от сега 

нататък на този полигон – всичко може да се гърми и унищожава по силата на тротиловия 

еквивалент на глава на ракета. След като този полигон заема 90 км2 и само на 7 км по права 

линия следва другия полигон в Люляк, а след това още на 25-30 км по въздух през Средна гора 



следва полигон Ново Село. Забележете, че това лято вървеше учение в Ново село, там има 

струпване на големи групи от хора, подготвят се американски командоси и дейността там е 

много наситена. В същия този период от време в полигона в Люляк върви подготовката на 

полка от многонационалните сили и развива доста интензивна дейност. Младен Василев го 

познавате и знаете къде живее, той води график на дейността на полигона в Люляк. Той може 

да каже колко бомби се гърмят, колко прах се изсипва това са много по количество заряди. И 

като сложим тази интензивна дейност, източника отдолу – целия комплекс Марица изток, 

изведен е за планов ремонт 7 и 8 блок в АЕЦ ,а необходимостта да се изнася голямо количество 

енергия заради климатичните инсталации в Гърция и Турция налага натоварване на пълни 

мощности в ТЕЦ 2, ТЕЦ 3 и Брикел. Този коктейл от дейности довежда до това което се случва в 

Стара Загора. Това е нашето обяснение и е съчетано с труда на 15 човека за около 2 години и 

половина – те подготвиха 7 подробни доклада, разработиха статистически и математически 

модел и след като ползвахме всички данни през тези 2 години от РИОСВ, данните от немските 

експерти от протокола.Проверете факта –г-н Петър Делчев който е представител на Щутгарт 

заяви, че наистина протокол № 5 от пробата са от домат, а не от почва както твърдят други. Ще 

ви дам информация за предприетите мерки от общинската администрация във връзка със 

замърсяването на атмосферния въздух на територията на Стара Загора. Точка 13 от 

извънредната сесия от миналата година гласи предстои монтирането на 10 уреда за контрол на 

качество на атмосферния въздух и отчитане на евентуалните разсейващия на замърсители на 

територията на Стара Загора. Това също не стана - това го препоръчаха германците и е 

основния извод на техния доклад след като видяха дейността на полигона. Освен това в т. 11 

пише, че е проведен първия етап от 25 до 27 август 2004 г. включващ събирането на 

предварителна информация и вземане на проби съвместно с РИОСВ Стара Загора както следва 

и пише в с. Остра могила почвени, водни проби и от зеленчуци. Една година се въртим в един 

омагьосан кръг да доказваме нещо. Основния замърсител се сочи от всички и ето какво става 

между две ведомства – генералния директор Щерьо Щерев отива и снима с GSM си как от 

северната страна на Змеево има обгазяване и го праща на Верея кабел да го излъчат 

доказвайки своята теза, че ТЕЦ – овете не са тези които дават замърсяване. В същото време 

полигона казва, че не прави нищо, отваря вратите, прави демонстрации и след като ни изпрати 

вечерта в 19.40 пак мощен взрив в района на 22 км между селата Остра могила и Пъстрево. 

Става въпрос за тази територия. Въпроса когато беше зададен в Общинската сесия на 

подполковника дали има трайни съоръжения той каза няма нищо. Много хора от журналистите 

бяха свидетели и видяха какво правят долу булдозерите. Имаше един подполковник Вълков 

който беше към артилерийското въоръжение в МО, този човек който не разбира нищо от 

ракети го бяха сложили да обяснява как американската фирма ще направи една циментова 

колона на която ще бъде хваната една ракета SS 23 обърната надолу където е изкопан един ров 

от 25 м, ще запалят отзад двигателя и тя ще изгори и ще се обезвреди. Това бяха глупостите 

които се творяха. В този период от време ние всички се включихме и направихме поредната 

истерия и както виждате обгазяванията продължават. Аз като гражданин и вие като граждани 

не сме съгласни това нещо да продължава. Ние не се интересуваме кой ни обгазява по начина 

по който задавахме този въпрос досега защото реално когато питаме и дадат някакъв отговор 

излиза така, че някой е скрил нещо и е казал друго. Нямаме вече вяра на никого – нашата цел е 

това нещо да приключи. Ако ние успеем по някакъв начин да помогнем това ще бъде добре. 

Последната ни инициатива беше митинга на който прочетохме един ултиматум и го дадохме. 

Виждате, че сега на този ултиматум няма кой да отговори защото се оказа, че политическата 

обстановка е твърде сложна. Ние сме хора и разбираме. Ще отбележа един факт – в рамките на 

този период от 7 дена се оказа, че проф. Дангов който е определен като председател на 



комисията в народното събрание единствен за разлика от много хора разсъждава много трезво 

и правилно. Той изразява същия подход такъв какъвто беше изразен и в нашата позиция – той 

не приема твърденията на МО, че там нищо не се прави и че това което се показва се прави. 

Той единствено приема нашата теза която ние предложихме и влезе в решенията на 

Общинския съвет за сертификацията на полигона. Ние сме убедени и продължаваме да 

твърдим, че ако се сертифицира полигона означава, че всички дейности които той извършва 

няма да могат да бъдат скрити. Сертификацията изисква разписване на всяка процедура, 

създаването на ред както трябва да бъде. Още един пример ще ви дам в деня на откритите 

врати – когато отидохме там един цивилен и един униформен извадили по един личен тефтер 

да ни записват личните данни. След като аз поисках да извадят книгата която е за влизане и 

присъствие се оказа, че книгата нищо не е описано. Как ще ме убедят, че там не влизат конвои. 

Иван Желязков – кмет на Ново село казва и си записва часовете когато влизат колоните и 

номерата на машините. Всички хора които живеят в селата около полигона са се организирали 

като едно опълчение и няма кой как да ги излъже. На всичкото отгоре приказват, че нищо не е 

тъй и полигона няма никакво отношение. От тук нататък се оказва, че РИОСВ в рамките на 

своите задължения да контролира качеството на атмосферния въздух, водите и почвите в този 

регион и на базата на 6 подвижни станции да следи. Преди една година говорихме да сложат 

две еко системи – една от юг и една от север, които служат и за арбитраж. Ако бяха го 

направили като парите трябваше да дойдат от енергетиката и отбраната, сега нямаше да има 

никакви спорове. На всеки щеше да бъде ясно кой , с какво и какви са действителните 

количества. Единствено за което се сигнализира е серния двуокис тъй като той устойчиво 

прехвърля пределно допустимите норми. Само, че ние дишаме един коктейл в който има 

изключително много по опасни допълнителни отрови. На първо място са оловните аерозоли 

които са системно повишени в Стара Загора и ако някой си направи труда в папката на 

временната комисия в Общинския съвет има 4 доклада. Единия е на Николай Текучин и там 

подробно са описани и се вижда тенденцията за увеличаване на оловните аерозоли в Стара 

Загора вече 3 години. Никой не мери никъде диоксини и флорани и ще ви дам за пример 

комина на болницата – когато започва да пуши задължително гледайте да сте много далече и 

този въздух да не го дишате. Но няма как да стане това – той се разстила и е носител на 

диоксини тъй като температурата при която трябва да се изгарят отпадъците от болницата 

трябва да бъде 800 градуса. Тази температура не може да се достигне и системно работи под 

800 градуса. Казвам го защото днес съм говорил с контролиращия от РИОСВ инспектор за да 

дойда тук подготвен. Бунището в Стара Загора и то излъчва когато все се случва да се запали 

нещо. Когато гори сигналите които ги дава Кмета на Богомилово, че селото му е системно 

обгазено. В рамките на града така както се е случил с климатичния феномен с високото 

налягане и с този облак надвиснал над града ние сме обречени бавно и постоянно да поемаме 

тези наслагания Това обаче никой не го обяснява и не го казва. В същото време признаците са 

налице – засилени са кожните алергии, паренето на очите всички сте го преживяли, гадния 

метален вкус в устата. Обаче става още по лошо тъй като в години наред тази устойчива 

тенденция довежда и до повече работа на д-р Петър Чилингиров. В тези справки които той 

подготви се оказа, че е трайна тенденцията за увеличаване на онкологичните заболявания в 

нашия регион и тези на острите респираторни пътища. При положение, че през 2002 г. цифрата 

е 384, / може би това е на 1000, но не съм компетентен – това лекарите го знаят / 2003 г. – 401, 

а 2004 г. са 683 и увеличението е двойно. Ето и една извадка тъй като някои са служили в 

армията и знаят, повечето от може би са чували, че в рамките на главите на SS 23 / аз не го 

твърдя и не искам да ме сочите като източник / има два пръстена които са обеднен уран, а тези 

глави са унищожавани тук. Ето една публикация от сръбските медии в която те регистрират 



увеличаване на раковите заболявания заради обеднения уран. След войната очакванията бяха 

в рамките след 15 г. да започнат уродства и други аномалии. Макар сръбските лекари да бяха 

направили анализи, че последиците от бомбардировките ще се усетят след 15-20 г.от 

резултатите на пущането на няколко десетки тона муниции / около 70000 т / и веднага ще го 

съпоставя с националната програма на МО за 2005 – 20015 г. да се унищожат 80000 т. В 

следствие на обеднения уран досега са се разболели 300 италианци които са били в Косово, а в 

Италия медиите още през март 2002 съобщиха, че 13 войника са със здравословни проблеми. 

Има такива проблеми и сред белгийските войници и вече има 5 смъртни случая. Лейтенанта 

който е работил там където са копали за да спускат главите е бил пациент на д-р Чилингиров. 

Много интересно, че в рамките на една и половина година прокуратурата реализира големи 

успехи като двамата прокурори се издигнаха, а пък преписката беше спряна. Всъщност сега я 

подновиха но какво ще стане не знам. На всичкото отгоре има и фталати които бяха 

регистрирани от немските специалисти. На 24 септември в Народното събрание казаха, че 

всичко е наред и в доклада няма нищо , а този доклад е подписан с дата 30 септември 2004 г. в 

10.25 часа. Как на 24 г-жа Надя Цветкова от Кюстендилския мандатен район и н-к щаба генерал 

Колев казаха, че няма нищо – от къде знаят тези работи. Всичко това ни е на главата и ние с вас 

се мъчим една година и преливаме от пусто в празно. Прави чест на д-р Желев, че още от 

миналата година заедно ръка за ръка се борихме, но и той човека не знае вече какво да 

захваща и при обгазяването каза, че е ясно от къде идва – от Марица изток и да приключваме. 

Но на втория ден и той видя, че май не е само от Марица изток. Нещата продължават в същия 

дух. На нас не ни остава нищо друго освен да се опитаме сега да търсим сметка на държавата – 

виждате, че са факт първите искови молби в съда, но не знам какво ще кажа защото адвокатите 

които подготвиха тези искови молби не мога да кажа за тях, че са големи корифеи. Аз проведох 

един разговор и с Атанас Томов, който е един от най добрите подготвени по темата екология в 

България, но и той не се наема да даде позицията от която ние можем да успеем. Аз мисля, че 

отправната ни точка е единствено да се реши проблема в съда. През съда трябва да мине един 

иск в рамките на 150 -200 млн. лв., но при такъв иск трябва да вкараме 4 %, но няма да има 

хора които да дадат тези пари. Реално погледнато от там нататък тръгва наистина вредата 

защото 150 млн. са еквивалентни на 150000 минимум по 1000 лева. При всички случаи ако се 

върнете назад и видите лекарствата и другите щети, ще видите, че няма човек на който да му е 

коствало по малко от 1000 лв. Поради този факт, че тези пари няма как да се поискат другия 

вариант е да вървим и да разработваме по европейските програми проект. Това е един от най 

удачните варианти, има достатъчно потенциал в Стара Загора чрез който ние можем да 

направим това нещо. Първо можем да направим една система с идеята за създаване на 

екологичен граждански контрол и в рамките на този проект да се снабдим с апаратура в своя 

град за да почнем да отчитаме действително и да доказваме кои са те тъй като държавата няма 

интерес да посочи точно кой е. Санкцията която тя налага е да вади от единия джоб и да слага в 

другия. Миналата година санкцията от 35000 беше намалена на 26000 лева и парите отиват в 

Община Раднево тъй като санкциите се плащат по местонахождение. Знаете и в Гълъбово 

какъв въздух дишат, и там няма управия и всички са вдигнали ръце. Сега при новите 

серочистки обещават, че ще решат проблема. Ако при тази ситуация седим и чакаме 10 години 

много от нас може би няма да са живи защото не се знае от другите реакции какво ще се 

получи. В духа на протеста както го започнахме класически сега трябва да градим един близък 

план за действие и в стратегията ще търсим отправната точка да прекратим това събитие. Това 

събитие не зависи само от нас, трябва да търсим изход но изхода е някъде там високо и е 

много мъгливо защото няма кой в момента. Г-н Свинаров е отказал да отговори като се 

позовава на факта, че има право 7 дни да отложи и вече той не е министър. В близък план 



написахме в ултиматума, че следва да организираме хората или да влезем в полигона, или да 

влезем в ТЕЦ-овете да ги спрем или да затворим пътищата край Стара Загора. Ако в този 

натоварен период от време не вярвам да затворим изходите и да пречим на хората да отиват 

или да се връщат от морето, защото това е неразумно, но в крайна сметка може и това да 

направим. Отивайки на полигона пак ще видим едно мероприятие което е доста весело тъй 

като ген. Колев каза, че всеки може да го посети. Тук трябва да се намери ясно и категорично 

държавническо решение и ние трябва да искаме точно от тези които отговарят за това нещо – 

на отбраната, енергетиката, околната среда и водите и здравеопазването. В поредица от 3 

решения на Общинския съвет в Стара Загора от 2002 г. винаги една от точките е преглед на 

хората около и мораторинг на полигона. Ако бяха прегледани 2002 и записани на списък щеше 

да има база на която можеше да се каже, че от оня период от време починаха еди колко си от 

иди какво си, а сега не можем да го кажем. За да реализираме всичко това ни трябва финансов 

ресурс който е налице но няма воля да се изпълни по подобна програма. Ние с г-н Славов 

разгледахме доста, има два проекта по гражданско общество и се опитваме с гражданското 

общество и палатата да участваме в единия проект, даже започнахме да го пишем. Първата ни 

идея е създаването на един експертен консултативен съвет по екология – това го няма в нашата 

Община. Идеята е в този консултативен съвет да влязат действително ресурсите д които Стара 

Загора разполага – това са хората от НТС, от Съюза на учените, от Тракийски университети част 

от хората на бизнеса. Създаването на една такава смес, защото знаете, че бизнеса не чака и 

заставайки зад гърба им, финансирайки тези начинания съм сигурен, че това е формата която 

ще даде една сериозна стратегия за развитието на нашия град и област в сферата на 

екологията. Има програма на Общинския съвет която третира екологията и смятам, че това е 

органа който ще успее да бутне цялата тази програма и тогава няма да има ситуации като тази 

да бъдат противопоставени старозагорци едни срещу други, които в този град дишайки един и 

същи въздух да защитават различни ведомствени интереси. Това е проблема – разделят ни 

отвътре и после много лесно ни овладяват. Ако ние успеем да се справим с този модел тогава 

вярвам, че ще успеем да развием нещо, но нямаме намерение да се предаваме, така, че ще 

търсим вариант който общо и заедно да го решим. Всяка идея и всяко доказателство са от 

полза. Няма смисъл да казвам за слуховете, на е факт че хората са ги записвали и снимали. Има 

и съмнение, че ТЕЦ и МО играят заедно – в тази пръст която наричат въглища вкарват някакви 

сурогати или нещо друго, всичко е възможно но ние не можем да го докажем. А да ставаме 

детективи не е наша работа – за какво го градихме това гражданско общество толкова години 

накрая да не можем да поискаме от тия които сме ги избрали да си свършат работата. Идва 

времето нещата да се обърнат / от тази седмица си личи / и дай боже всичко да си дойде на 

мястото – както ги избираме така и отговорност да им искаме. Всички видяхте, че тук министър 

Лучано каза, че ще се запознае с проблема, взема папките и отговора беше, че в МО нищо не 

дават, имахме среща и със Севлиевски и там нищо не стана. Това което трябваше мисля, че ние 

го направихме – факта, че успяхме да бутнем проблема и да го изведем на национално 

равнище, мисля, че по някакъв начин ще се намери отговорното решение. Да не забравяме 

разсъжденията на европейските депутати които казаха, че в Европа никъде подобни ТЕЦ-ове 

не създават такива проблеми. Значи проблема не е само в ТЕЦ-а , а в нещо което е свързано с 

тази дейност защото другаде такова нещо няма. В Англия съм ходил и между Лондон и 

Манчестър горе в планината точно където е термоцентралата има отдолу две голф игрища – 

пушека си върви нагоре но пречистен, всичко е хванато и хората са си решили проблема. 

Зелената трева там е тучна и никой не се притеснява там да инвестира и да ходи да работи. Вие 

знаете в басейна как земята е обърната с хастара нагоре, а да не говорим, че радиационния 

фонд е 6 пъти по висок от нормалния. Да се надяваме, че ще направим нещо с общи усилия , 



ще продължаваме и хубаво е, че медиите още държат и както каза Венелина Попова по 

радиото “за сетен път Стара Загора обгазена”. Кажи сега г-н Стоянов Бизнес поща как ще 

помогне да се реши проблема – дали като Монитор ще ни докараш министъра на околната 

среда, за да има равновесие?  

 

Г-н Валентин Вълков - моите впечатления от сесията бяха такива – тези които отговаряха за 

полигона се държаха потайно, тези които отговаряха за ТЕЦ-овете се държаха нагло. И едните и 

другите в крайна сметка си вършат работата немарливо. Знае се, че ТЕЦ-овете си имат система 

за прогнозиране и знаят две седмици напред накъде ще духа вятъра и въпреки всичко те не 

спират или редуцират мощностите за да спрат тези обгазявания ако са от тях. В полигона 

работата е тайна и някой трябва да проверява. Основния проблем на Община та и Кмета беше 

една грижа, която е много популистична като си я говорят сериозни хора и когато има голяма 

тарапана минава – така беше и на сесията. Основния проблем на Общината е как да оповести 

гражданите, че има обгазяване. До ден днешен тя само ги уведомява, че е имало. Куриоза е , 

че дори и да ни оповестят няма спасение и ако концентрацията е по голяма ние си дишаме. 

Единствения начин да си спасим семействата и хората е като ги снабдим с противогази за да 

дишат правилно. Има едно решение с което можем да помогнем в това отношение тъй като 

няма да можем да купим противогази на целия град на можем да помогнем на Общината в 

момента на оповестяване. В България няма друг измислен начин освен сирените които чуваме 

само на 2 юни, обаче за съжаление има Наредба която забранява на общинска и областна 

администрация да ползват този начин на оповестяване. Според мен трябва да изискаме поне 

това да могат да се ползват сирените при обгазяване за да предпазим хората както можем – да 

си вземат по един бял чаршаф и да тръгнат към гробищата за по лесно. Основното решение в 

сесията беше Кмета да оповестява гражданите, че са обгазени, аз мисля, че това е наша работа 

и няма кой друг да свърши тази черна работа – да намерим начин да разрешим на Кмета с 

червено копче или куфарче да пуска сирените когато има проблем с обгазяването. Трябва да 

изискаме да се промени Закона в полза на Стара Загора. 

 

Г-н Николай Шопов - двете команди са за въздушна опасност и за отбой - за друго не могат да 

се използват. Вчера Кмета даде пресконференция и заяви, че от днес действа система за 

оповестяване – на таблото пред Общината при обгазяване ще излиза сигнал и ще се разгласява 

чрез МВР с коли с мегафони, по Верея кабел, Дарик радио и радио Стара Загора. Засега на този 

етап е така. Виждате, че ако не си избираме шерифа, главния прокурор и Кмета няма как тия 

организации да се стиковат. Днес РИОСВ показа при тях, че има наднормени стойности, а 

таблото пред Общината пак показа нищо. Най голям смях предизвика подп. Колев на полигона 

ката показа дрегер за алкохол и с него мери амоняк, серен двуокис и азотен двуокис и казва, че 

нашата апаратура показва нула. Това е положението – има обгазяване, а при тях е нула.  

 

Г-н Огнян Тодоров – става въпрос за оповестяване на града и тази защита която трябва да 

предприеме нашето гражданство. Активните мерки които сме вземали от сега нататък трябва 

да бъдат още по активни и разумни и ако трябва да се концентрираме за да се стигне до 

някакъв сериозен резултат. Общината абдикира от своите задължения и не иска да вземе 

необходимите държавнически мерки, аз смятам ако е необходимо Общината и ние да вземем 



мерки да се изгради един център който да направи необходимия анализ. Технически е 

абсолютно възможно да се мерят наситеностите във въздуха и около ТЕЦ-овете и тука, посоки 

на вятъра и всичко това да се анализира в един център и да се прецени откъде и как става – 

това е въпрос на пари и организация и може да бъде реализирано. Всичко останало са празни 

приказки и политика, само че на нас политиката няма да ни реши проблема. 

 

Г-н Иван Панчов - всички виждате, че в народното събрание има проблеми и мисля, че трябва 

да изчакаме и тогава да се опитаме да влияем на техните решение, така можем да постигнем 

по голям успех. Аз не смятам, че трябва да се дистанцираме от органите които ще разследват и 

които ще вземат решение. Ако ние тръгнем самостоятелно реално ще получим много по малък 

ефект като се конфронтираме с всички други. По добре е да изчакаме решението на комисията, 

отговора от Народното събрание и Президентството и след като излязат техните становища 

тогава ние да видим какво можем да направим по този въпрос. Въпроса трябва да бъде на 

предна линия но в момента не можем да вземем кардинални решения и трябва да бъдем 

комплект с всички други организации. Предлагам да подкрепим идеята за създаване на 

Консултативен екологичен съвет. Който е съгласен, моля да гласува. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 22 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 04.08.2005 г. – докладва г-н Николай Шопов   

      

 Г-н Иван Панчов - има ли други въпроси по тази точка? Това е един много сериозен проблем и 

не може да се реши за седмица или месец , трябва да бъдем по настоятелни и в никакъв 

случай да не оставяме проблема. Минаваме към другата точка и давам пак думата на г-н 

Шопов да информира събранието за акцентите по новата сесия и решението което взехме УС 

съвместно с общинските съветници от Клуба, ако някой има нещо против или предложение по 

материалите, моля да вземе отношение. 

 

Г-н Николай Шопов – основния акцент е за дружеството Автобусни превози. УС и общинските 

съветници на свое заседание решиха да предложат на членовете от Клуба следното решение – 

трябва да се направи нещо с това дружество. За една година и половина е в една страшна 

агония въпреки, че Управителя инж. Вълчев се стреми да ограничава кражбите, купили са и 

един прибор за ограничаване на разходите на гориво и възможностите му за кражба са 

сведени почти до минимум. Има и официална подписка и от шофьорите които протестират – 

всички мерки които са възможно да се вземат са направени. Но той няма опит и големия 

размах да работи като мениджър, но той няма и възможности защото формата на управление е 

такава, че му са вързани ръцете. А собственика в лицето на Общината реално погледнато 

изразява своята воля чрез 51 човека в Общинския съвет и оттам е големия проблем тъй като 

през тия години различните сили които са доминирали от там са прибирали пари по някакъв 

начин било на входа чрез доставките или на изхода чрез консумиране на услугата и в момента 

се чудят какво да правят. Това което решихме на УС на следващия ден го внесохме като 

предложение и то е следното: Точка първа е изваждане от активите на дружеството Автогарата 

и Матеева могила. Втора е създаване на ЕООД 100 % общинска собственост тролейбусен 

транспорт и дружеството тролейбусен транспорт да стане ЕООД, тоест Автобусни превози се 

разделя на две дружества. Идеята е след време в Автобусни превози да се направят 

инвестиции като се купят нови автобуси според изискванията според стандарта от продажбите 

на Автогарата и Матеева могила. За тролейбусния транспорт е много важно да се направи сега 

за да може контактната мрежа да влезе в активите на дружеството, тъй като някой от 

кредиторите в момента предяви искове това означава, че той може да иска част от 

имуществото и да стигне до там, че да иска част от контактната мрежа и тогава тролеите няма 

да могат да пътуват. Тролейбусния транспорт екологичен и най евтин – от справките е видно, 

че 19 ст. излиза км при тролеите, а знаете каква е цената на горивото и 84 ст. излиза 

издръжката на един автобус. Необходимо е да се купят още 16 тролея за да се постигне едно 

натоварване от 80 % на тролейбусната мрежа тъй като в момента е 40 %. В новата транспортна 

схема е предвидено да се извадят всички автобуси които минават през града и отиват до 

селата в покрайнините. Ние внесохме нашето предложение и мисля, че ще има нещо 

положително. 

 

Г-н Иван Панчов – ако някой има въпроси по материалите за Общинската сесия, моля да вземе 

отношение. Тъй като няма предлагам да гласуваме предложението. 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 22 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

 

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

       

Г-н Иван Панчов – преминаваме към следващата точка за Пампорово и давам думата на г-н 

Шоселов. По точка разни бяхме предвидили приемане на нов член на той отсъства по 

уважителни причини и това ще стане на следващото събрание. 

 

Г-н Стефан Шоселов – знаете, че имахме организирано ходене с г-н Младенов който беше 

подготвил предварително договорите за покупкопродажбата и г-н Шопов до Пампорово за 

осъществяване на първоначалния договор със собствениците. В петък получихме всички 

документи за имотите, имена на наследниците и абсолютно всичко свързано с имота като 

договорката беше в събота в 12 часа да бъдем в Смолян за подписване на предварителния 

договор. В събота сутринта в 9 без 15 се обади единия от собствениците и ме помоли да не 

тръгваме тъй като единия от съсобствениците се отказва от продажба на имота като цитира 

факта, че Христо Стоичков е закупил голям парцел и цените ще се увеличат. Те смятат да 

изчакат да видят какво ще стане. Аз положих много грижи, ходих няколко пъти до там и 

направих всичко възможно да убедим собствениците за реализиране на тази сделка, но явно, 

че това което излезе в медиите е повлияло на собствениците. Аз помолих г-н Младенов да 

проведе още някои разговори като целта беше да изкупим парцелите на другите двама тъй 

като собствениците са трима след което принудим третия да ни продаде и той може да ви 

запознае по добре. 

 

Г-н Недялко Младенов - искахме да купим двете трети които са 3 дка и нещо. След 2 дена 

размишление те заявиха , че са решили да не се карат по между си. Аз им отговорих, че няма 

да чакаме още защото имаме и други намерения и не е само вашата оферта. Оказа се, че 

тезата, че единия се е отказал не е истината, а искат да вдигнат цената. Тази сутрин ми 

съобщиха, че цената е 50 евро за земята и 40 евро за гората. По рано цената която беше 

обявена като 40 евро на целия парцел формираше 229000 евро, а г-н Шоселов се беше 

спазарил да са 200000 евро, а новата оферта надхвърля 250000 евро. Аз без да заявя 

становище казах, че ще докладвам в четвъртък за предложението но , че ние имаме и 

алтернативно предложение. 



Г-н Стефан Шоселов - колеги все пак вие решавате какво да правим. Аз не съм склонен да се 

поддаваме на този смоленски рекет и смятам да изчакаме малко, но това нож с две остриета 

тъй като в момента се подготвя нов застроителен план. Ако бяхме го взели имаше възможност 

веднага да започнем проектиране и нямаше кой да ни спре. Стоичков има възможности така, 

че неговите 300 дка да влезнат за застрояване което означава, че още 700 дка ще трябва да 

остане зелена площ. Много от хората които в този район се надяват да вземат много пари от 

имотите си ще пият една студена вода. Ако вие сте съгласни има два варианта – единия е да 

подновим преговорите, а другия да влезем във връзка с хората които подготвят новия план и 

да видим кои места се очаква да бъдат включени за застрояване и да си вземем толкова 

колкото ни трябва.  

 

Г-н Иван Панчов – мисля, че не трябва да се отказваме и да възложим на г-н Шоселов да 

продължи да работи по въпроса и ако няма други предложения, моля да гласуваме. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 22 

Против 0 

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО   

  

Да се изчака отговор от правителствената комисия, Народното събрание и Президентството и 

тогава да се предприемат необходимите мерки против обгазяването на Стара Загора и района. 

Клуба да подкрепи създаването на Консултативен екологичен съвет към Община Стара Загора. 

Общинските съветници от Клуба да внесат предложение за обособяването на Автобусни 

превози и Тролейбусни превози в две отделни ЕООД, като се извадят от активите на 

“Автобусни превози” АД Автогарата и Матеева могила. 

Г-н Стефан Шоселов да продължи дейността си по бизнес предложението за строеж на 

Пампорово. 

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

събранието. 


