
Протокол от 27.01.2004г.  

      

 ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Презентация на фирмите - докладва г-н Христофор Бунарджиев  

2. Създаване на експертни комисии по материалите и предложенията за Общинска сесия -

докладва г-н Иван Славов - В комисиите да се включат членове на клуба - При липса на 

специалисти от клуба да се наемат външни експерти на хонорар  

3. Избор на вестник за трибуна на клуба - докладва г-н Христофор Бунарджиев  

4. Предложение Общината да реформира политиката си в частта "продажба на общинско 

имущество" с цел максимална публичност, прозрачност и добър маркетинг за да се получи 

добра пазарна цена - докладва г-н Мирослав Петков  

5. Възлагане създаването на нова транспортна схема на града - докладва г-н Христофор 

Бунарджиев  

6. Предложение от г-н- Арбалов за Общинска сесия - докладва г-н Петър Арбалов  

7. Становище на УС относно предложението на г-н Арбалов - докладва г-н Иван Славов  

8. Разяснение относно предложението за закриване на Общинската агенция по приватизация - 

докладва г-н Антон Андронов  

9. Предложение за приемане на нови членове на клуба - докладва г-н Христофор Бунарджиев  

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието и докладва 

по т. 1 от дневния ред: Мероприятието което предложихме миналия път беше да създадем 

бизнес контакти по между си и един от най-важните моменти е да се опознаем по-добре и това 

да стане факт. Във връзка с това правя следното предложение - който от вас реши на 

определена дата да покани останалите членове на клуба да посетят неговата фирма , офис в 

деня който иска, да отправи едно писмено предложение до офиса или да се обади устно. 

Секретаря разпраща SMS с поканата до всички и който желае да присъства отговаря с да. 

Секретаря съобщава на отправилия поканата колко желаещи имат желание да посетят фирмата 

му.Това е един добър начин всеки да се запознае с дейността на другия и да започнем да 

търгуваме помежду си. Обмисляме възможността да представяме информацията , която 

получавате в един по-сдъвкан вид. Получаването на всички материали се оказва доста 

неефективно. Видяхте , че една трета от вас не могат да получат материалите, защото 

пощенските им кутии са по 3 мегабайта , а материала който изпращаме е 6 мегабайта.Затова 

обмисляме как да се предостави тази информация в готов вид. Във връзка с това тъй като 

имаме специалисти във всички браншове имаме предложение и г-н Иван Славов ще ви 

запознае с него по т. 2 от дневния ред.  

Г-н Иван Славов - всъщност предложението е на г-н Шоселов и Управителния съвет го 

подкрепи. Ще го разделя на две подточки и първата е следната: Като имаме предвид , че в 

Общински съвет има девет комисии и материалите които постъпват от тях се разглеждат в 



сесията решихме , че можем да се разделим на групи и материалите които постъпват да се 

разглеждат в групите касаещи определена сфера на дейност в Общината. Ще ви прочета какво 

представляват комисиите:  

І. Комисия по териториално развитие, строителство, транспорт и жилищна политика ІІ. Комисия 

по финанси и бюджет ІІІ. Комисия по имоти, стопанска и инвестиционна политика ІV. Комисия 

по трудова заетост и социална политика V. Комисия по култура и вероизповедание VI. Комисия 

по земеделие, гори и проблеми на селата VIІ. Комисия по наука и образование VIII. Комисия по 

здравеопазване, спорт и екология IX. Комисия по законност, обществен ред и граждански 

права  

Предложението за създаване на така прочетените комисии бе подложено на гласуване:  

Гласували: За 39 Против 0 Въздържали се 0  

Тези комисии са прототип на държавната власт и местните структури на власта. Тези брашове 

са застъпени във всяка една фирма. Във своята фирма всеки малко или много се занимава с 

тези въпроси. Предлагам да се разделим на групи и информацията която идва да се разглежда 

целенасочено.Така ще създадем по-добра организация в нашата работа като клуб. 

Материалите ще се сортират и изпращат от секретаря до съответните групи за 

разглеждане.Така всеки ще се запознава само с материала от който се интересува защото 

нямаме време да се запознаваме с всички материали. Разбира се който има време и желание 

ще чете всичко. За по пригледно ще качваме всички материали на сайта и ще изпращаме само 

връзки и пароли за достъп.  

Г-н Христофор Бунарджиев - ще прекъсна г-н Славов защото той е скромен и не иска да ви каже 

аз да ви кажа , че неговата фирма са разработили изключителено ефективно страницата на 

клуба. Всеки може да си влезе с кода и получава информация в дълбочина и ширина . Всичко 

до такава степен е изпипано, че нещата които са свършени са фантастични. Всеки има адреса 

на клуба и може утре да влезе и види до каква степен са свършени нещата.  

Г-н Иван Славов - като разгледахме всички членове преценихме, че всеки от нас е специалист в 

дадена област и сега предоставям на вашето внимание предложение за разпределението ни 

по комисии:  

І. Комисия по териториално развитие, строителство, транспорт и жилищна политика - УС 

предлага следните членове: Тенчо Стефанов Руканов, Иван Николов Панчов, Ирина Василевна 

Динева, Росен Митков Гогошев, Димо Димитров Бухчев, Христо Ангелов Динев, Дечко Георгиев 

Неделчев с отговорник г-н Тенчо Руканов  

ІІ. Комисия по финанси и бюджет- УС предлага следните членове: Пламен Павлов Петров, 

Драгомир Желязков Драгов, Васил Атанасов Аргиров, Станчо Иванов Пантов, Пенчо Вълков 

Иванов, Васил Филипов Филипов, Михаил Самуилов Ракаджиев с отговорник г-н Драгомир 

Драгов  

ІІІ. Комисия по имоти, стопанска и инвестиционна политика - УС предлага следните членове: 

Иван Славов Славов, Петър Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков, Никола Стоев 

Нешев, Николай Ганчев Далаков, Недялко Тенев Недялков, Неделчо Иванов Атанасов с 

отговорник г-н Никола Нешев  



ІV. Комисия по трудова заетост и социална политика - УС предлага следните членове: Валентин 

Георгиев Иванов, Слави Михайлов Михайлов, Георги Алексиев Узунов, Георги Апостолов Чахов, 

Слави Вълков Иванов, Петко Минчев Влаев, Нягол Стоянов Христов с отговорник г-н Слави 

Иванов  

V. Комисия по култура и вероизповедание - УС предлага следните членове: Венелин Стефанов 

Кръстев, Стефан Рашев Шоселов, Пламен Иванов Генчев, Тони Илчев Русев, Евгени Георгиев 

Спиров, Тошо Маринов Каросеров, Тодор Иванов Колев с отговорник г-н Венелин Кръстев  

VI. Комисия по земеделие, гори и проблеми на селата - УС предлага следните членове: 

Христофор Георгиев Бунарджиев, Йовчо Йорданов Йовов, Ганко Колев Ганев, Румен Тенев 

Русев, Мария Колева Жекова, Ангел Славчев Мангараков, Венелин Атанасов Петров с 

отговорник г-н Христофор Бунарджиев  

VIІ. Комисия по наука и образование - УС предлага следните членове: Йовка Великова 

Николова, Любомир Колев Митев, Станка Танева Петева, Николай Михайлов Стефанов, 

Димитър Рашев Димитров, Николай Георгиев Колев, Желязко Тилев Стоянов с отговорник г-жа 

Йовка Николова  

VIII. Комисия по здравеопазване, спорт и екология - УС предлага следните членове: д-р 

Валентин Димитров Христозов, д-р Димитър Николов Джелебов, Мирослав Петков Петков, 

Стефан Неделчев Георгиев, Светлана Стойнова Иванова, Янчо Гочев Карагьозов, Николай 

Койчев Коев с отговорник д-р Валентин Христозов  

IX. Комисия по законност, обществен ред и граждански права - УС предлага следните членове: 

Недялко Цоков Младенов, Огнян Димов Тодоров, Валентин Иванов Динев, Пламен Тенев 

Русев, Павел Златев Бояджиев, Минчо Пенев Минчев, Пламен Минчев Пейчев с отговорник г-н 

Недялко Младенов  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 39 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев - когато има материя , която ние не познаваме и нямаме 

специалисти от клуба които да вземат отношение или да разработят даден проблем можем да 

наемаме външни експерти на хонорар, които да решават дадени проблеми и после ще излязат 

като предложения на клуба. Всеки един от нас си върти бизнеса и нещо като не знае си наема 

специалист. Ние считаме , че това е в правата на Управителния съвет но можем и да го 

гласуваме.  

Г-жа Ирина Динева - това се отнася и до въпроса с училищата. Ние нямаме специалисти, 

Общината няма пари или не иска да го реши затова да направим комисия от външни лица да се 

намери някакво решение, но не от днес за утре а за пет години напред. Базирайки се на това 

колко деца има в първи клас, колко в десети клас и т.н. Това е един голям проблем за нас и 

децата ни. Ние не можем да вземем отношение и малко увисваме.Ние не разбираме но ние 

сме менаджери и наемаме хора които да предложат , а ние внасяме. Да намерим специалисти 

защото това е голям проблем за нашия град и те да са от София , а не от Стара Загора. Затова 

трябва да изискаме информация от общинската администрация. Първия проблем по който 

можем да работим е да създадем точно такава група от външни специалисти по въпроса за 

училищата. Не е въпроса само дали ще се премести училище "Христо Ботев" , а да се разработи 

цялостна стратегия за училищата в града за близките пет години поне.  



Г-н Христофор Бунарджиев - предлагам при липса на специалисти от клуба да се наемат 

външни експерти на хонорар. Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 39 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Бунарджиев - Може да се наложи при определени обстоятелства да се увеличи членския 

внос , защото може масата от парите , които събираме да не покрият амбициозните цели , 

които сме си поставили. Но ако искаме наистина да изглеждаме в очите на нашите избиратели 

такива професионалисти каквито сме ще си увеличим бюджета.  

Г-н Антон Андронов - проблема с училищата е много по-сложен отколкото изглежда. В града 

ние имаме 32 училища от които 17 дават и средно образование. Сега десетокласниците когато 

са били в първи клас са 2500, а децата които са сега в първи клас са 1400. Ясно е че тези 1400 

деца след 10 години не могат да учат в 32 училища.При този спад средно на година 200-250 

деца на две години едно училище трябва да отпада. И ние не трябва да оставим случайността 

да прави това, нито пък личните интереси от съсловието. Ние трябва да дадем възможност в 

града да има добро общо и специализирано образование. Ако ние решим да има 

механотехническо образование можем да направим компромис да няма химическо. Ние 

трябва да вземем отношение защото нашите деца след години ще са нашите работници. 

Държавата осигурява образованието като финансиране на брой деца, а не брой сгради. 

Независимо от броя на сградите парите които харчи Общината са едни и същи и при 

поддържане на по-малко сгради ще могат да се правят повече ремонти и закупуване на повече 

оборудване за училищата. И този въпрос трябва да се реши от специалисти, тъй като аз не се 

наемам да го реша.  

Г-н Венелин Кръстев - според мен няма концепция , няма никакви планове за развитието и 

перспективата на образованието и от името на клуба да се постави този въпрос като принципен 

пред Общината, а може и по други направления.  

Г-н Антон Андронов - в училищата , които са сравнително близо има празни класни стаи. 

Например в І , IX и Х основно има 130 класни стаи и 80 паралелки. Прави се ремонт, пуска се 

парното навсякъде и на всичкото отгоре съществува начално училище "Димитър Благоев"с 10 

паралелки. Биха могли да се поберат в "Иван "Вазов" който има свободен капацитет. На 150 м 

запад е ІV основно където също има 3-4 свободни класни стаи. На изток са VIII и IX и там има 

директор и цяла администрация. Общината няма да реши проблема- там са политически 

фигури.  

Г-н Митко Динев - този въпрос е много важен и трябва да се направи придвижване до 31 март 

/това е срока за внасяне на промени в Министерството/ защото иначе губим годината. Трябва 

бързо да се внесе на сесия защото това ще донесе до освобождаване на бази , които могат да 

се използват или продадат.  

Г-н Венелин Кръстев - тъй като не е логично нашия клуб да се ангажира да наеме специалисти 

които да решават едни такива стратегически проблеми които едва ли ще бъдат изпълнени 

защото не се знае дали ще ги приеме Общински съвет, мисля че по-добрата роля на нашия 

клуб е всичко това да се доведе до знанието на обществеността и да се предизвика една 

нетърпимост. Хората не знаят и мисля , че с такива средства е по-добре да се работи.  

Г-н Иван Славов - ще подкрепя мнението на г-н Кръстев във следната връзка: Ако нямаме 

цялостна представа за картината в Общината все едно в едно семейство единия иска да купи 



нещо , а не знае има ли пари. Само ако имаме пълна представа за състоянието на нещата в 

Общината само тогава можем да направим сметка на кой проблем да дадем предимство и в 

каква последователност да извършим някакви действия. Според мен трябва на първо място да 

се борим да се постигне прозрачност за да се разбере за какво става дума и тогава някои от 

проблемите ще се разрешат от само себе си.  

Г-жа Ирина Динева - аз съм съгласна с това , но срока е до 31 март и ако не предприемем 

някакви действия това ще продължава до догодина. Ние цялата информация от Общината ще 

получаваме , но това е един много бавен процес и децата ще страдат. 31 март е една дата , 

която е самата реалност.  

Г-жа Йовка Николова - информацията която се изнася за броя на учениците и паралелките не е 

достоверна.Има огромно разминаване в информацията кято се подава в отдел "Образование" 

в Общината и в Регионалния инспекторат.  

Г-н Петър Арбалов - масова практика от 4-5 години е ремонта в училищата да се изпълнява като 

малки обществени поръчки до 10000 лв. , кмета разписва и никоя строителна фирма не може 

да се добере до подобен конкурс. Всички училища и детски градини се ремонтират по този 

начин.  

Г-н Драгомир Драгов - аз мисля , че едва ли ще успеем да направим нещо по-добро за 

Общината след като нямаме никаква база данни, никаква концепция и ще навлечем 

неодобрението на една голяма част от населението. Набъркваме се в един щекотлив проблем 

който не би следвало да е наша работа с оглед на това , че след време ще кажат "те 

бизнесмените тъй решиха платиха за това и ние го изпълняваме, безпристрастно е". А 

Общината има достатъчно много подходи да се изплъзне от тази ситуация /при този огромен 

административен апарат/. И дали това няма да се обърне като един бумеранг срещу нас. Ще 

извикат 2-3 ма инспектори от образованието и ще ни съборят предложението. Може да 

послужи само за измиване на ръцете , че това сме го направили и изпратили.  

Г-н Антон Андронов - този проблем съществува от 5-6 години точно по тези причини. Всички 

партии досега така са мислили и ние не можем да се държим като всички.  

Г-н Евгени Спиров - трябва да мислим за нашата философия на мисъл, на работа и на участие в 

управлението. Много се говори често за дясно или ляво управление и ние по стечение на 

обстоятелствата сме в дясно. Мисля , че страната се нуждае от дясно управление. Не можем да 

излезем с тази позиция как ще бъдем харесани. Никога не можем да бъдем харесани от 

всички. Нашата философия трябва да бъде за по-правилно харчене на парите и ако на някой в 

квартала не му отърва за детската градина или училището , а в това време ще спестим 15 млн. 

лв. на Общината и другите училища ще бъдат по-добре ние трябва да заемем тази позиция.  

Г-н Иван Славов - тук се получава един парадокс - в случая ние се интересуваме от проблема 

деца и училища и стигаме до извода , че някои трябва да бъдат закрити. Това ще се изтълкува 

като умисъл, че от партията на работодателите , които са бизнесмени и се борят за имоти и 

пари им е хрумнало да закрият училищата не да се реши проблема , а за да ги закупят. Затова 

трябва да помислим за формата под която ние ще отправим нашето предложение.  

Г-н Евгени Спиров- затова хората трябва предварително да знаят и ако ние намерим правилния 

подход да ги информираме , мисля , че хората ще ни разберат.  



Г-н Недялко Недялков - този проблем не е свързан само с образованието , той е свързан и със 

спорта и със здравеопазването. Тъй , че рано или късно ние ще стигнем и до тях и колкото по-

рано го направим толкова по-добре. Ако 1991 г. бяхме тръгнали на приватизация като хората 

досега щяхме да сме като Чехия, Словакия, Унгария.  

Г-жа Станка Петева - искам да кажа , че в дневния ред няма такава точка която обсъждаме. 

Първо трябва да имаме база данни за много от нещата които обсъждаме и г-н Недялков също е 

прав . Тези комисии ги направихме точно с тази цел . Първо да видим в комисиите какви 

въпроси трябва да обсъждаме и тогава да обсъждаме конкретни ситуации . Сега се повдига 

въпроса за образованието , но той не е единствен и в случая не виждам коя точка обсъждаме. 

Моето предложение е да прекратим дебатите по тази точка. Сега говорим общи неща и моето 

предложение е въпроса да се обсъди в комисия и тогава да вземем решение и ако се наложи 

УС да потърси помощта на специалисти. Ние за 2-3 дни няма да ги решим проблемите , просто 

трябва за вяко нещо да си има идея.  

Г-н Христофор Бунарджиев - предлагам Управителния съвет да намери специалисти които да се 

ангажират с разработката на концепция и второ клуба да задължи Общината чрез Общински 

съвет да разработи концепция за развитие на образованието в дългосрочен план на база на 

демографските стойности и нуждата от развитие на образованието . Можем да използваме и 

двата подхода едните и другите да работят едновременно и после да видим кое е по-

прогресивно.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 39 Против 0 Въздържали се 0  

По т. 3 от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите с проблема за 

вестник , който да бъде трибуна на клуба - спомняте си , че миналия път отложихме 

решаването на този въпрос , тъй като г-жа Йовка Николова отсъстваше и сега имаме 

възможност да чуем нейното мнение. Тя ни подкрепи от самото начало не само с публикации 

във вестника но и като наш член.  

Г-жа Йовка Николова - вестника излиза в Старозагорска област и ние имаме репортери в 

половината общини от областа. Така , че не е необходимо да представям вестника в момента. 

Това което мога да предложа е протокола от срещите ни по проблимите , които ще се 

дискутират във връзка с дневния ред на сесията да го публикуваме. Все пак ние имаме пет 

човека в Общински съвет и не се знае това което решим ще може да мине. Така хората ще 

научат какво мисли нашия клуб. Може да се публикува едно към едно , може и избирателно - 

това вие ще решите. Ние сме единствената група в момента , която обсъжда материалите по 

сесията.  

Г-н Христофор Бунарджиев - ние дискутирахме , че трябва да имаме трибуна по въпросите 

които се дикутират в Общински съвет и в клуба. Обществеността очаква от нас определени 

стъпки. Ако в медийното пространство не се види , че ние правим нещо хората ще си задават 

въпроса дали не сме поредните лъжци.  

Г-н Недялко Младенов - мисля , че от първа страница на вестника трябва да е видно , че това е 

трибуната на клуба. Да има нещо като заглавие или лого на клуба , което да присъства във 

всеки брой и от него да е видно , че този вестник отразява живота на клуба и да се запомни от 

обществеността..  



Г-жа Йовка Николова - винаги може да се намери място да се сложи едно лого , което да върви 

всеки ден, а когато има конкретни материали да се анонсира на първа страница.  

Г-жа Ирина Динева - г-жо Николова ти си единствения журналист между нас. Миналия път ние 

коментирахме много неще и аз бях предложила да правим пресконференция. Тя е добре да се 

прави след Общинската сесия, тоест ние сме планирали, предложили и това са резултатите 

налице.Така ще е видно какво ние сме свършили и какво не сме успели да свършим. Ние няма 

да изнасяме само материалите , свързани със сесията и затова аз предлагам ти да направиш 

една концепция за нашите медийни представи. За всичко що е медия, ние ще присъстваме в 

"Старозагорски новини", но добре е веднъж в месеца да присъстваме и в "Бизнес поща", в 

радио "Стара Загора", но ти трябва да ни го предложиш. В момента не си подготвена затова си 

помисли да ни го предложиш- да направиш концепция за нашата визия по принцип. Концепция 

как ние да се представим в медийното пространство. "Старозагорски новини винаги ще имат 

предимство, но не само той е медия в Стара Загора.  

Г-н Христофор Бунарджиев - г-жа Йовка Николова да изработи концепция до 20 число и я 

изпрати до офиса на клуба. Така ще бъде изпратена до всички членове за обсъждане и на 

следващото събрание ще вземем решение.  

Г-н Валентин Вълков - да натоварим г-жа Николова самичка с тази задача е доста отговорна 

задача и предлагам да се заеме с тази задача комисия. Без това тя има проблеми и я 

дискриминират от Общинската администрация при всеки опит да направи вестника си 

независим. Те владеят икономически всички медии.  

По т. 4 от дневния ред Председателя на Управителния съвет предостави думата на г-н 

Мирослав Петков.  

Г-н Мирослав Петков - това предложение на Управителния съвет е продиктувано от една от 

точките от дневния ред на предстоящата сесия. Март 2001 г. Общинския съвет дава съгласие за 

продаване на детската градина в с. Дъбрава. Някой от вас да знае , че тя се продава? А тук са 

хората които евентуално я бихме купили. Общината както сама си признава е похарчила 40000 

лева за охрана и сега ще определи нова цена. Ако се беше дало гласност още тогава някой 

щеше дая купи за 100000 лева , а даже това го няма в сайта на Общината.  

Г-жа Йовка Николова - редно е Агенцията по приватизация пусне обява в нашия вестник или в 

"Бизнес поща". Редно е ако този търг се провали да има нова обява. Но такава практика не 

съществува да се обявява в медиите причината за несъстоялия се търг и новата оферта. 

Въпреки , че имаме договор по този въпрос не се публикува нищо. Даже им предлагам наш 

фотограф да снима обекта за да се знае за какво става дума. И самия начин на обявяване на 

обектите е много труден. Обявява се например парцел 620 в зона юг 4 квадрата римско пет. И 

човек не знае за какво става дума защото не познава градоустройствения план. Не може да се 

разбере кой обект е предложен за продаване. Аз лично имах един павилион и ми го продадоха 

без да разбера , макар , че обявата беше в моя вестник.  

Г-н Христофор Бунарджиев - аз предлагам в комисията по имоти , стопанска и инвестиционна 

политика /те все са собственици на имоти и знаят как се купуват и продават/ да състави 

предложение , което нашите съветници да включат в работата си за ред по който ще се 

извършва продажбата на общински имоти. В този ред ще бъдат споменати всички съвременни 

начини които биха продали имоти. Да намери начин чрез който ще бъде извършвана 

продажбата.  



Г-н Валентин Стоянов - такъв е въпроса и с автогарата която вече е продадена и сега и ние с г-н 

Андронов вече знаем. Преди 7 месеца фактически тя е продадена но никой не знае. Даже има 

проект за новата автогара , аз съм председател на комисията по имоти към Общински съвет , 

имам повече информация от всички вас и първата задача която си поставихме е да видим 

какви имоти има Общината . Оказа се , че такъв списък не е правен в последните 14 години и 

комисията по приватизация и тя криеше някъде в бюрата си списък за около 150 обекта. Всички 

обекти на Общината по неофициални данни са 3600.Когато попитах какъв е реда за продаване 

ми отговориха , че като си харесаш един обект отиваш при кмета и започваш да преговаряш за 

цената. Той го внася в Общински съвет който досега беше политическа фигура и гласуваше 

всичко каквото му се каже. Аз искрено се надявам , че с това което приехме във втора точка 

ние да променим този стил и начин на работа защото на практика имотите на Общината са 

еднолична собственост. Аз не говоря против личността на кмета , аз говоря против 

институцията кмет, която в момента е създала тези правила или ги е заварила без да ги 

промени. Трябва да се промени Наредбата и да се изкарат на бял свят имотите защото се оказа 

, че да се направи списък трябва Общински съвет да вземе решение и едва ли не да платим на 

общинската администрация. Трябва да се променят тотално нещата като разбиране за да стане 

това което вие искате.  

Г-жа Йовка Николова - има много обекти дадени под наем на много фондации на символични 

наеми за по няколко лева на месец- например "Сдружението на пойните птички".  

Г-н Антон Андронов - ние си поставяме задача като съветници до два месеца да се направи 

списък на имотите , които са под наем , които не са под наем , а са общинска собственост 

разделени на публична и частна общинска собственост. Да се вкарат в сайта и да се опише кои 

са с градоустройствено жилищно , стопанско решение.  

Г-н Христофор Бунарджиев - предлагам клуба да задължи своите съветници да изискат от 

Общината да изготви в срок до два месеца списък на всички обекти публична и частна 

собственост под формата на опис и да бъде публикуван в сайта на Общината  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 39 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев - предлагам комисията по имоти, стопанска и инвестиционна 

политика да изготви предложение до 20 март за ред и начин за максимална публичност, 

прозрачност и добър маркетинг за получаване на добра пазарна цена.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 39 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев - когато учредявахме партията попълвахме въпросници кое трябва 

да се промени и кое е проблем на града. Кой с какво би могъл да бъде полезен в дейността на 

партията и един от въпросите беше , че един от основните проблеми на града е състоянието на 

реда или по скоро на безредието в нашия град в транспортната схема. В града трябва да има 

нова транспортна схема която да посочва кои улици ще са еднопосочни, двупосочни и на кои 

ще се организира паркирането. Да се натоварят с тази задача координатори на движението 

.Затова предлагам да всеки да помисли по въпроса и тъй като напреднахме с времето оттеглям 

си предложението за следващото събрание.  



Г-н Христофор Бунарджиев припомни за предложението на г-н Петър Арбалов за Общинската 

сесия, което бе отложено за решаване на това събрание и предостави думата на г-н Иван 

Славов за прочитане становището на Управителния съвет по случая.  

Г-н Иван Славов - На основание направеното предложение изказваме следните най- общи 

съображения:  

1. Предложенията направени от името на СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" трябва да 

защитават на първо място интересите на всички граждани от Стара Загора и на второ място 

частнособственическите интереси на членовете от клуба. 2. Предложенията трябва да 

стимулират прогреса в града и по тази причина да окуражават частното предприемачество 

улеснявайки стартирането и извършването на бизнес на територията на града отстранявайки 

бюрократичните пречки.  

3. По същите причини те трябва да се борят с корупцията и да предотвратяват всички условия 

за нейното виреене.  

4. Затова цел на клуба е да се бори за ясни и точни правила на играта които да важат за всички , 

а не само за "наши и ваши".  

Във връзка с по-горните съображения ние правим следното предложение :  

1. По чл. 7а - да се спестят бюрократичните спънки пред заведенията и да се облекчи режима 

на лицензиране на заведения с удължено работно време. Вместо това да се определят високи 

санкции за неспазване на критерии за обществения ред , като средствата от такива глоби да 

постъпват по сметка на общината.  

2. По чл. 7 ал.2 - за да се предотвратят условията за корупция, да се определи комисия от 

общински съветници, която само да следи за спазване на наредбите и глобяване на 

нарушителите без да се издават разрешения по предложената тежка бюрократична процедура. 

Нарушенията да бъдат установявани от служители на обществения ред след съставяне на 

протокол и акт за нарушение.  

3. Да се определят ясно критериите за нарушения и размера на санкциите. Например - за 

допускане на малолетни, за въоръжени лица, за шум, за скандали, инциденти, наркотици, за 

вторичен шум, замърсяване и др. - 5000 лв глоба.  

Г-н Митко Динев - тези глоби се обжалват и ако отидат в съда се протакат по три години.  

Г-н Христофор Бунарджиев - ние залагаме на самоконтрола и ако излезе извън правилата да се 

налагат високи санкции. Ако иска да си назначава охрана , ако иска той да пази - важно е да не 

нарушава обществения ред .  

Предложението на Управителния съвет бе подложено на гласуване. Гласували: За 39 Против 0 

Въздържали се 0  

По т. 8 от дневния ред Председателя на Управителния съвет предостави думата на г-н Антон 

Андронов.  

Г-н Антон Андронов - тази агенция по приватизация е един напълно излишен орган. Всички 

решения трябва да се вземат от Общински съвет по един прозрачен механизъм. В агенцията са 

6 общински съветници и 3 от администрацията и на практика представляват Общинския съвет. 



Ние нямаме много за приватизиране, нямаме общински предприятия /само "Автобусни 

превози"/ но засега не стои на дневен ред. Има осем здравни заведения , останалите са 

обредния дом, общинско звено за охрана, ученическо хранене и други такива. Тоест ние няма 

да сключваме договори за работни места, инвестиции и най- вероятния способ ще бъде търг. В 

момента се харчат 100-120 х. лв. годишно за тази дейност и тази сума е най-малката през 2003 

г. , а преди това са били повече. В същото време тези обекти останали които са обособени на 

фона на приватизация може да се окажат по-малко значителни отколкото тези имоти които 

Общината ще продава по общия ред. Общинския съвет взема решение да се продават на търг и 

какъв е смисъла другите да се продават по друг ред натоварени с нова администрация. Общото 

настроение на партийните другари е да се запълни Надзорния съвет защото те така се чувстват 

по-сигурни, влиятелни и значими.Ние решихме , че ще ги покажем на сайта и ще ги 

публикуваме навсякъде.  

Г-н Евгени Спиров - аз съм за идеята да се премахне този туморен орган на Общината поради 

ред причини. Водя дела и утежнявам бюджета на Общината но това никой не го интересува 

защото тя е субект който не харчи свои пари и водим дела в името на рекорда. При 

закриването и не е ли разумно в рамките на нейната работа да се направи един ревизионен 

акт, защото там има много похарчени пари. Да се видат постъпленията и разходите, може да се 

окаже , че 20-30 % са похарчени за хонорар.  

Г-н Антон Андронов - през 2003 г. е похарчено най-малко, тя е най-скромната година като се 

има предвид , че минали години са харчени над 200000 лв. Контрольорите на дружествата 

годишно струваха 120000 лв. Например на стоматологичния център в който работеха 9 човека 

разходите за контрольор представляваха 8 % който вземаше 600 лв. заплата. 17 съветника са 

вземали от 300 до 700 лв. под формата на контрольори, а 6 са били в надзорния съвет по 

приватизация и са вземали по 700-800 лв. на месец и тихо са кретали и са гледали да не се 

конфронтират с никой за да не изтърват заплатичката. Сега предстои борба със съветниците за 

заплатите им , но който мисли , че ще взема 300 лв. да не е ставал съветник.  

Предложението за закриване на агенцията по приватизация бе подложено на гласуване. 

Гласували. За 39 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев обяви , че т. 9 от дневния ред се отлага поради неявяването на 

кандидата за член на клуба по уважителни причини.  

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО :  

 

1. Създава следните екпертни комисии към СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора":  

І. Комисия по териториално развитие, строителство, транспорт и жилищна политика ІІ. Комисия 

по финанси и бюджет ІІІ. Комисия по имоти, стопанска и инвестиционна политика ІV. Комисия 

по трудова заетост и социална политика V. Комисия по култура и вероизповедание VI. Комисия 

по земеделие, гори и проблеми на селата VIІ. Комисия по наука и образование VIII. Комисия по 

здравеопазване, спорт и екология IX. Комисия по законност, обществен ред и граждански 

права  

2. При липса на специалисти от клуба да се наемат външни експерти на хонорар.  

3. Определя състава на комисиите от членове на клуба както следва:  



І. Комисия по териториално развитие, строителство, транспорт и жилищна политика: Тенчо 

Стефанов Руканов, Иван Николов Панчов, Ирина Василевна Динева, Росен Митков Гогошев, 

Димо Димитров Бухчев, Христо Ангелов Динев, Дечко Георгиев Неделчев с отговорник г-н 

Тенчо Руканов  

ІІ. Комисия по финанси и бюджет: Пламен Павлов Петров, Драгомир Желязков Драгов, Васил 

Атанасов Аргиров, Станчо Иванов Пантов, Пенчо Вълков Иванов, Васил Филипов Филипов, 

Михаил Самуилов Ракаджиев с отговорник г-н Драгомир Драгов  

ІІІ. Комисия по имоти, стопанска и инвестиционна политика: Иван Славов Славов, Петър 

Димитров Арбалов, Златозар Стефанов Стойков, Никола Стоев Нешев, Николай Ганчев Далаков, 

Недялко Тенев Недялков, Неделчо Иванов Атанасов с отговорник г-н Никола Нешев  

ІV. Комисия по трудова заетост и социална политика: Валентин Георгиев Иванов, Слави 

Михайлов Михайлов, Георги Алексиев Узунов, Георги Апостолов Чахов, Слави Вълков Иванов, 

Петко Минчев Влаев, Нягол Стоянов Христов с отговорник г-н Слави Иванов V. Комисия по 

култура и вероизповедание: Венелин Стефанов Кръстев, Стефан Рашев Шоселов, Пламен 

Иванов Генчев, Тони Илчев Русев, Евгени Георгиев Спиров, Тошо Маринов Каросеров, Тодор 

Иванов Колев с отговорник г-н Венелин Кръстев  

VI. Комисия по земеделие, гори и проблеми на селата: Христофор Георгиев Бунарджиев, Йовчо 

Йорданов Йовов, Ганко Колев Ганев, Румен Тенев Русев, Мария Колева Жекова, Ангел Славчев 

Мангараков, Венелин Атанасов Петров с отговорник г-н Христофор Бунарджиев  

VIІ. Комисия по наука и образование: Йовка Великова Николова, Любомир Колев Митев, Станка 

Танева Петева, Николай Михайлов Стефанов, Димитър Рашев Димитров, Николай Георгиев 

Колев, Желязко Тилев Стоянов с отговорник г-жа Йовка Николова  

VIII. Комисия по здравеопазване, спорт и екология: д-р Валентин Димитров Христозов, д-р 

Димитър Николов Джелебов, Мирослав Петков Петков, Стефан Неделчев Георгиев, Светлана 

Стойнова Иванова, Янчо Гочев Карагьозов, Николай Койчев Коев с отговорник д-р Валентин 

Христозов  

IX. Комисия по законност, обществен ред и граждански права: Недялко Цоков Младенов, Огнян 

Димов Тодоров, Валентин Иванов Динев, Пламен Тенев Русев, Павел Златев Бояджиев, Минчо 

Пенев Минчев, Пламен Минчев Пейчев с отговорник г-н Недялко Младенов  

4. Да се задължи Общината да разработи концепция за училищата на база на демографските 

стойности и нуждата от развитие на образование 5. Управителния съвет да намери 

специалисти които да се ангажират с разработката на концепция за образованието в града 6. Г-

жа Йовка Николова да разработи концепция за медийна изява на клуба 7. Комисията по имоти, 

стопанска и инвестиционна политика да изготви предложение за начин по който да се 

извършва продажбата на общински имоти за постигане на по-добра пазарна цена. 8. Да се 

изиска от Общината в срок до два месеца да представи списък на всички обекти публична и 

частна общинска собственост като опис и да бъде публикуван в сайта на Общината. 9. По 

предложението на г-н Петър Арбалов общинските съветници от СНЦ "Клуб на Работодателя-

Стара Загора" да внесат в Общинска сесия следното предложение:  

- По чл. 7а - да се спестят бюрократичните спънки пред заведенията и да се облекчи режима на 

лицензиране на заведения с удължено работно време. Вместо това да се определят високи 



санкции за неспазване на критерии за обществения ред , като средствата от такива глоби да 

постъпват по сметка на общината.  

- По чл. 7 ал.2 - за да се предотвратят условията за корупция, да се определи комисия от 

общински съветници, която само да следи за спазване на наредбите и глобяване на 

нарушителите без да се издават разрешения по предложената тежка бюрократична процедура. 

Нарушенията да бъдат установявани от служители на обществения ред след съставяне на 

протокол и акт за нарушение.  

- Да се определят ясно критериите за нарушения и размера на санкциите. Например - за 

допускане на малолетни, за въоръжени лица, за шум, за скандали, инциденти, наркотици, за 

вторичен шум, замърсяване и др. - 5000 лв. глоба.  

10. Общинските съветници от СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" да внесат в Общинска 

сесия предложение за закриване на Агенцията по приватизация.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев закри събранието поради 

изчерпване на дневния ред. 


