
Протокол от 28.02.2006г. 

 

Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 02.03.2006 г. – докладват г-н Николай Шопов 

и г-н Никола Нешев   

       

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 28.02.2006 г. от 19 часа в клуб-ресторант „Ескейп" се състоя общо събрание на членовете 

от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора". От 75 члена списъчен 

състав присъстваха 28 члена. Гости на събранието са г-жа Николина Матева и г-н Петко 

Гайдаров от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките средни и предприятия при 

териториално звено Стара Загора и г-жа Динева от Министерството на икономиката и 

енергетиката, гражданина г-н Васил Демиревски и журналисти. Събранието бе почетено и от г-

жа Виктория Стоянова - Изпълнителен директор на Национална Бизнес поща. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане на акцентите за Общинска сесия на 02.03.2006 г. - докладват г-н Николай Шопов 

и г-н Никола Нешев  

2. Информация за срещата с ръководството на БСП - докладва г-н Недялко Недялков  

3. Предложение за бизнес между членовете на Клуба - докладва г-н Недялко Недялков  

4. Приемане на нови членове - докладва г-н Недялко Недялков  

5. Разни  

Председателят на Управителния съвет г-н Недялко Недялков откри събранието с думите: 

Поздравявам всички гости на нашето събрание, пред вас е дневния ред на събранието като 

предлагам да го променим като първа точка ще предоставя думата на г-н Венелин Кръстев. 

 

Г-н Венелин Кръстев - преди всичко искам да изкажа благодарността към двама членове на 

Клуба от ансамбъл „Загорче" като прочетем нашето поздравление. Ще дам възможност на 

децата да изразят нашата благодарност към г-н Недялко Младенов който предостави 

целогодишното си възнаграждение в размер на 1933 лв. като общински съветник на ансамбъла 

и г-н Валентин Вълков който подмени осветителните тела и инсталацията безвъзмездно. След 

като децата прочетоха благодарствените адреси те направиха и музикален поздрав след което 

последваха бурни аплодисменти. Г-н Венелин Кръстев връчи значките „Приятел на Загорче".  

 



Г-н Недялко Недялков - предоставям думата на г-н Шопов да представи акцентите за 

Общинската сесия  

 

Г-н Николай Шопов - уважаеми колеги, да ви информирам, че се наложи една извънредна 

сесия на 27.02.2006 г. и много практично в рамките на тази сесия Кмета внесе 15 точки от 

сесията за 02.03.2006 г. и по този начин дадохме възможност Общинския съвет да се задълбочи 

по обсъждането на бюджета. Миналата година дискутирахме, че ще направим една по 

сериозна подготовка и да се опитаме в рамките на Клуба да излезем с един алтернативен 

вариант - това беше предложението на г-н Венелин Кръстев, но поради ред обстоятелства не 

можахме да осъществим това наше намерение. Общинската администрация си подготви новия 

вариант и бюджета е направен. Като конструкция е направен така както трябва, документа е 

много добре подготвен. По отношение на структурата прериотетите така както са дадени са 

правени на базата на едно обществено проучване и една анкета. Всичко се разви в един малко 

бърз период, ние говорихме преди, че трябва да започне обсъждането на новия бюджет 

веднага след приемане стария за да има налице едно сериозно обсъждане. Общинската 

администрация ни представя една анкета която е проведена между 1816 граждани е добро 

като вариант и се подреждат и прериотетите - чистота, образование, благоустрояване, 

опазване на околна среда и транспорт. Важното по отношение на целесъобразността е къде и 

как ще инвестираме средствата които се получават от данъците които всички ние плащаме. За 

първи път вече бюджетната рамка вече отива на 62 млн. лв. и в това отношение има ръст на 

бюджета. За първи път приходите от общинските дейности ще надвишат тези които са от 

държавно делегираните и това което е дадено от държавния бюджет. Приходните остатъци 

които не са усвоени от предходната година се събират на 6.5 млн. лв. това е нещо което 

формира 10 % от бюджета. Това са средства ако ние не ги усвоим по добре е държавно 

дадените пари да се прехвърлят в следващата година за да могат да се използват вече по друго 

предназначение. Това е добър ход на администрацията. Основните акценти по принцип в 

държавно делегираните дейности са свързани със заплатите на администрацията, учителите, 

парите за здравеопазване - парите се преливат и прехвърлят през нашата администрация няма 

какво и как да се направи. Пак се качва общата численост на хората в администрацията. 

Направихме една забележка, че всички ние гледаме по някакъв начин да се отървем и да не се 

борим с голяма администрация, да не работят много хора по един проблем защото в крайна 

сметка те го размиват и никой не е отговорен. Обаче държавата дава пари, отпущат се щатни 

бройки поради това, че населението на града е по голямо и логиката е, че след като ги дава 

държавата защо да не ги усвояваме. А основната думичка при един бюджет е как най правилно 

да го усвоим и акцента вече се измества. Ние ако искаме да разсъждаваме от гледна точка, че 

едни пари трябва рационално да се управляват тази схема не се сработва. Миналата година 

има пари на депозити около 4 млн. лв./говорихме си с Кмета/, а защо тези пари не се 

задвижиха в условията на частната инициатива за едно публично частно партньорство, да се 

направят УПИ-та и в тия УПИ-та предприемачите да предоставят да рамките на 20-30 % един 

жилищен фонд който вие ще го получите за една година. Той отговори, че не може поради 

законова рамка. Дадохме и друго предложение - да помислим за този вариант по който беше 

изготвена площадката на кортовете над Аязмото. Администрацията казва, че ще се замисли 

сериозно над тази идея. Защото през последните години не сме увеличили оборотния фонд, 

напротив продадохме доста апартаменти. Гледната точка на Клуба е, че искаме да има повече 

заетост, повече работни места, тоест искаме да увеличаваме населението на този град на 

300000 за предстоящите 15-20 години. Логиката на една администрация която е силно 



ретриктивно насочена към тоя вид предприемаческа дейност, а се гледа по тесногръдо и 

излиза, че хората трябва да бъдат по малко, разходите да са по малко, по малко дейности и 

може да се каже, че тяхната логика е населението да е по малко. А говорим, че трябва да го 

направим хубаво място за живеене и трябва да го разширяваме. Неудачни се оказаха 

продажбите на двата големи парцела през миналата година. За Матеева могила търга се 

проведе, стигна се до една цена и се оказа, че хората които са се явили вътрешно се 

наговорили и сделката не стана. Втората сделка за паркинга до Автогарата се осъществи на 

добра цена, но сега се оспорва пред съда и пак няма резултат. Не можа ли да се даде на 

публично частно строителство и там да се изгради характерен обект като сериозна инвестиция, 

а да се предостави на друго място жилищен фонд или нещо от този род. Сега нито Кауфланд 

там влезе нито някоя друга фирма започна да строи, уж имаше фирма със сериозна инвестиция 

но в крайна сметка няма нищо и схемата така се опорочава. Общинските съветници и 

Управителния съвет излязохме с общо мнение, че не можем да кажем „не" на бюджета, 

защото нямаме алтернатива която да предложим. Така или иначе трябва да има бюджет и този 

бюджет е необходим за да се работи. По отношение на логиката на конструиране на бюджета 

виждам, че има хъс от страна на администрацията и общо взето всички идеи се възприемат от 

администрацията и не е това което беше миналата година. Миналата година говорихме за 

евентуален дефицит, ли за повече средства за да се постави по голяма задача, сега не говорим 

за дефицит, а го казахме по друг начин - д-р Желев ние ще подкрепим вас и Вашата 

администрация, ако Вие направите по смел бюджет - повече пари, дори и да предвидим още 

един кредит и да кажем имаме задача да завършим Оперета тази година и да оправим целия 

този център който е там. Да видим в отдела за благоустрояване дали можем да решим нещата 

за сметището и как да си оправим улиците - това са нещата. Колко пари ще трябват и ние ще го 

подкрепим за да се случи. Самия той каза - за мен сметката е 120 млн. лв., но няма откъде , но 

ръста който се постига на този етап спрямо миналата година идва от двата кредита които 

гласува Общинския съвет - един облигационен от 5 млн. лв. и втория също за 5 млн. лв. Всички 

групи в Общинския съвет се ориентираха към капиталовите разходи - какъв е списъка и къде и 

за какво ще отидат парите. Преди говорихме за образованието и здравеопазването, тук там 

има предложение за прехвърляне на дребни суми, но от три години говорим, че трябва да има 

в Стара Загора визия от Общинска администрация как да се направи една актуализация на 

училищната база, защото това е проблем и има желаещи да направят частно училище. То ще 

бъде в сградата на първо основно училище - такова беше искането, но после го оттеглиха 

защото се оказа, че не могат да влезнат в сроковете на Министерството с акредитацията. Ако 

искаме да направим по добра среда за образование, повече инвестиции - тази година е важна, 

идеята е до влизането ни в Европейския съюз Общината да има готов проект за нова 

канализация, за ново училище, за нова детска градина или от тоя тип проекти които водят до 

задоволяване на обществени интереси, тя ще може да кандидатства в структурните фондове. 

Най голям шанс да получават пари това са общините. Трябва да се увеличат парите предвидени 

за проектиране за да може на 01.01.2007 г. да има готови проекти и директно да се 

кандидатства. Вече може директно да се кандидатства за двойно партньорство с чужд 

инвеститор отвън. Да не се прави излишно звено в Общината, в момента има двама на които 

не им стигат силите, а има в града достатъчно колективи които пишат проекти и успяват. Това 

предложихме на д-р Желев - нека да се отвори Общината за старозагорските консултантски 

фирми които могат после да бъдат изпълнители и подизпълнители на проектите. Парите от 

нашите данъци да отиват в местния бизнес защото това ще доведе до повече работни места. 

Ще подкрепим бюджета, но ще бъдем по ревниви по отношение на контрола който много 

време липсваше. Налагаше досега по тримесечия да се прегласува бюджета, но сега ще искаме 



проектно сметни документации за извършени работи. Най голямото перо в което не беше ясно 

как и къде се консумират парите са ремонтите. Ако има една проектно сметна документация в 

началото на годината при спечелване на търга, Общината трябва да отчете същото когато 

гласуваме, че това нещо е свършено в срок. Другите групи също са солидарни с нас и даже вече 

е внесено като становище да залегне в рамките на бюджета. Ние проведохме среща с г-н 

Михаил Зафиров - Изпълнителния директор на ДПСВ. Той ни показа един акт 10 с който е спрян 

двустранния процес. Той каза, че са имали договор за груб строеж, но в процеса на работа са 

поискали да се направят и други работи и постепенно са стигнали до климатиците и таваните. В 

крайна сметка му трябват още 250-300 хл. лв. за 2-3 месеца и административната сграда на 

музея ще бъде готова. Общината казва, че няма договор за нищо друго освен за груби 

дейности и няма основание да им плати и ако искат да ни съдят. В крайна сметка всички губим 

защото административната сграда е почти готова, а музея не работи. Ще питаме Кмета какво 

смята да прави. Другия обект е Операта, гласувани са 5 млн. лв. които няма да стигнат но там 

отиват тези пари напразно - г-н Нешев има виждане и ще изясни въпроса.  

Г-н Валентин Вълков - на заседанието с Управителния съвет дебатирахме бюджета три часа. 

След като минаха обсъжданията и в комисиите, моята констатация по отношение на бюджет 

2006 ще я направя по друг начин. Като погледнем как е изпълнен бюджет 2005 трябва да ни е 

ясно какъв ще бъде резултата за 2006. През 2005 има планирани 47 млн. лв., после изпълнен с 

няколко актуализирания на 56 млн. лв., като заплатите на чиновниците са получени и 

изразходени на 100 %, а капиталовите разходи между 20-40 % което означава, че Общинския 

съвет определено си е свършил работата по стратегията която е приета, Кмета си е свършил 

работата , но Общинска администрация не е успяла да изхарчи парите, не е успяла да 

организира търгове, не е успяла да направи необходимите проекти навреме за да изпълни 

работата. Всички задачи които не са изпълнени през 2005 са прехвърлени за 2006 при една 

норма на бюджетната рамка 61 млн., аз очаквам в края на годината да надхвърли 70 млн. лв. и 

пак няма да бъде изпълнена. Ако сега артисаха 7 млн. лв., тази година ще артисат 15 млн. лв. 

като гледам темпото на продажбите и увеличаването на цената на недвижимите имоти. 

Констатацията е плачевна от стопанска гледна точка, тъпчем на едно място и наливаме от пусто 

в празно. Щом има пари от политическа гледна точка всичко е наред. Всичко се разпродава, а 

нищо не се създава.Ако вие прочетете внимателно цифрите ще видите, че на практика никаква 

работа не се е свършила - от капиталовите разходи на 100 % са изпълнени само търговските 

сделки - купени компютри, автомобили, мебели. По улиците не сте видели да се е 

благоустроило кой знае какво с малки изключения. За Операта се каза, аз съм категоричен, че 

не 120 млн. лв., а 2 милиарда да има пак нищо няма да разберем освен да си купим друг град. 

След като ние не можем да усвоим 61 млн. лв. как ще усвоим 120? Това са едни популистични 

изказвания на Кмета, които не му правят чест, но той се опитва да оправдае бездействието на 

Общинска администрация. Всички имаме администрация и знаем как да я накараме да работи, 

но явно Общинската администрация няма кой да я накара да работи. Едва ли по този начин ще 

се изкажа за бюджета, защото това което каза г-н Шопов е самата истина - ние като 

представители в Общинския съвет не направихме алтернативна стратегия, ние не 

предложихме нищо за тези пари които не са усвоени. Аз не виждам как миналата година при 1 

млн. и 600 хл. лв. за музея не е имало фронт да се усвоят, а тази година как ще се усвоят 2.5 

млн. лв. горе долу с библиотеката ще стане същото тъй като в Стара Загора няма компетентни 

хора които могат да направят една американска библиотека. Ако ги видите как работят с 

пепелниците не виждам как ще направят проекти за да усвоят 1 млн. и 700 хл. лв. за да 

направят супер модерна библиотека. Това не е възможно освен тези пари да отидат за 



политически цели. Единственото благоустройство е по няколко пъти в годината да се садят 

борчета, райграс защото се крадяло и с това се занимават 120 души и това наистина се 

поддържа, но съществената част са паркинги, транспортна схема която от много години не е 

излязла. Опитвам се да бъда критичен не към това което не е свършила администрацията, а 

към това което ние не сме свършили. Ние като общински съветници от Клуба не сме свършили 

нито една идея от членовете на нашия Клуб. Какво би могло да се промени в стратегията на 

Кмета - ангажимента по стратегията за развитието на Община Стара Загора е изключително на 

Общинския съвет и политическите сили и структури които го съставляват. Кмета е един 

изпълнител, макар, че като институция има важно влияние в тази стратегия. Вече шеста година 

стратегията не се прави от Кмета, а от финансиста на Общината защото тези квадратчета той 

трябва да ги засече по хоризонтала и вертикала. Той не е стопански ръководител, не е 

политическа фигура, не знае какво е стратегия, важно е тези квадратчета да ги запълни. Взема 

сламката от предната година и се обажда на началник отделите - отговора е „виж там миналата 

година имах за музея 1.6 млн. лв., пиши ми тази година 2.5 млн. лв." Бюджета има голяма 

рамка и тя трябва да се напълни, а изпълнението е друга задача. До ден днешен в Община 

Стара Загора не са искани проектно сметните документации за обсъждане на бюджета. Това е 

изключителна грешка която до две години когато не е имало пари не е било важно, но сега 

пари има, пари които остават. Пари които остават от имотите на Стара Загора, така, че при един 

контрол при наличие на проектно сметна документация наистина общинските съветници и 

обществеността биха могли да контролират процеса по изразходване на парите. За съжаление 

до 2005 освен за заплати, изразходване на пари не е имало. Нашата цел е да направим така, че 

всички пари които постъпят тази година да бъдат насочени и изразходвани правилно с цел 

подобряване условията на живот на гражданите.  

Г-н Недялко Недялков - аз предлагам да дадем думата на г-н Нешев във връзка с проблемите 

на Операта които ще продължат и в бъдеще, но да знаем как стоят нещата  

Г-н Никола Нешев - за Операта доста се говори в последно време и аз като строител ще се 

опитам да направя една цялостна оценка - защо е създадена, защо стои толкова време, ще се 

оправи ли или не. Ако говорим конкретно за средствата които са необходими или за 

състоянието на обекта мога при тези условия при които сега работя по договор да дам една 

актуална информация. Истината е, че след изгарянето операта стои вече 15 години и почти 

нищо не е станало през тези години. Правен е един проект който по скоро е за вътрешно 

обновяване и обзавеждане. След като започнахме мнението на всички специалисти е, че 

трябва радикален подход както към конструкцията така по всички вътрешни стени и тавани. 

След редица експертизи и проекти се стигна до сегашното положение - конструкцията на 

Операта се укрепва по проекта който беше изготвен. Има още една част която не е обсъждана 

достатъчно и предстои тепърва да се обсъжда - това е частта където стои сцената. С една дума 

процеса трябва да се приведе към сегашните нормативи и условия за да могат в последствие 

да започнат довършителните работи. Причините за конструкцията защо е такава са комплексни 

и аз едва ли ще мога да анализирам всички, но основното е, че при строителството има 

различни пропуски и причините са просто безотговорно отношение по онова време и логично е 

да си плащаме за тази работа. Тогава не е имало сериозен контрол и тогавашните нормативни 

условия не са били така строги както сегашните. Това налага да има някаква намеса дори и 

частична в конструкцията, това укрепване е належащо защото сградата сама по себе си не 

отговаря на тези условия които в момента са закони. Противоземетръсното укрепване, което е 

основното перо в конструкцията, не е нещо ново, а е било необходимо на сградата защото е 

липсвало. На главните носещи греди има пропуски още при създаването - пожара не е нанесъл 



такива сериозни щети на конструкцията на сградата - той е нарушил столове, сцени и разни 

подобни неща. В крайна сметка след много дебати се стигна до решението да се завърши, 

което според мен е логично и така трябва да бъде защото това е голям обект за града и трябва 

да се предприемат решителни мерки за завършването му. Доста говореха за събаряне, но аз 

мисля, че времето е решило и трябва да се довърши още повече, че една част от нея и сега 

работи. Въпроса е още колко време ще стои недовършена, а непрекъснато много отговорни 

хора се занимават с нея и не се предприемат решителни действия. Едва през октомври 

започнаха такива решителни действия, което ми дава надеждата, че ще бъде завършена в 

срока който декларира Общината. Това е голям обект и да се говори, че няколко милиона са 

много пари за мен е несериозно, тук има хора които се занимават със строителство и знаят, че 

един такъв обект за да стане готов за предназначението си са необходими доста повече пари 

от 2-3 или 5 млн. лв. Тъй като нямаме пълна проектно сметна документация за обекта, ние сме 

играли на търга за определени вид работи, нашия обем е в рамките на 5 млн. лв. Аз мога 

ориентировъчно да кажа за какво биха стигнали тези пари - за привеждане на сградата в 

съответните строителни норми като конструкция, покривна изолация, хидроизолация, фасади, 

това което е минимума за акт 16 за да се предаде една сграда. Тези пари дали ще стигнат за 

обзавеждане, оборудване и редица други неща които са необходими до голяма степен от 

концесията с която ще влезе инвеститора - дали ще го претупа като културен дом или ще се 

мъчи да направи Опера. Затова парите според мен зависи преди всичко от това. Но ние като 

Клуб трябва да помислим дали трябва да се прави една сграда която да няма ценност - все пак 

тя е културна сграда, тя или ще се прави или по добре да бъде културен дом. За събаряне не 

може да става дума защото вече няма как. Не трябва да се обсъжда този въпрос, според мен 

усилията трябва да бъдат да се довърши обекта и да се очисти центъра от тези недовършени 

сгради - това трябва да ни бъде позицията. Тези пари в сроковете които се обсъждаха за тази 

година ние можем да ги усвоим, ако има пълна яснота - това означава по правилата, по закона, 

да се решава бързо, а не е необходимо да се дебатират елементарни въпроси в строителната 

практика. Не трябва да минават месеци за да се реши един въпрос който може за минути да се 

реши. В този смисъл има какво да се желае и ако се подобри схемата могат да се усвоят парите 

до края на годината. Това е накратко и ако има въпроси съм готов да отговоря.  

Г-н Илиян Илиев - аз имам един въпрос - за какво е Опера, не 5 а 55 млн. да хвърлим нито 

Миланска скала ще успеем да направим , при 150 хиляден град ако не накараме Ивана, Гергана 

и Мара отварачката да дойдат да играят Травиата, което е невъзможно, ще хвърляме сума ти 

пари за да се хвали Стара Загора, че има Опера. Всички тук сме се събрали защото знаем как се 

изкарват пари, отчете се, че библиотеката Захарий Княжевски била зле, дайте да завършим 

сградата и вътре да вкараме библиотеката, Загорче, ще стане един голям културен център и ще 

знаем, че там няма да се предлагат наркотици както край училищата. Но да се хвърлят толкоз 

милиони и да няма смисъл от тях, колко представления прави Старозагорската опера на сезон - 

не повече от 40 /две премиери и три стари постановки/, през останалото време те правят пари 

от турнета. Посочете ми освен София друг град да има отделно опера - в Пловдив го няма и в 

Бургас и във Варна го няма.  

Г-н Петко Балабанов - опери има навсякъде, и в Бургас и в Пловдив. Старозагорската опера е 

строена първа след Софийската и е най старата в България, друг е въпроса, че е и символ на 

града.  



Г-н Ганко Ганев - не може ли тази сграда да стане многофункционална - да не е една голяма 

зала и сцена, а да се направи едно преоборудване на помещенията и по рационално 

разпределение да се получи  

Г-н Никола Нешев - конструкцията е заложена още със създаването на операта, има много 

малко промени, всичко е одобрено, узаконено, има действащ проект, действащ договор, 

разбира се тя е много функционална като сграда с големи фоайета и може да се използва, но 

това е въпрос на управление, този въпрос е решен и промяна няма. Ако стои затворена и само 

двама да пеят или да се пусне на свободен режим, но това е вече друга тема. Един обект може 

да стане много бързо ако има яснота от всички страни по един договор - ето вече 4 години ние 

сме усвоили един милион, но сега има виждане по въпроса и в реален срок до края на 

годината заложените пари могат да бъдат усвоени. Съвсем реално е догодина да се завършат 

довършителните работи.  

Г-н Венелин Кръстев - г-н Илиян Илиев повдигна правилно въпроса не за друго, не за да няма 

Опера, а имайки я тя ще бъде нещо като бащиния на Тенко Калайджиев, както сега разполага 

със Форума така ще разполага със сградата на Операта. Във Операта може да пее Найджъл 

Кенеди което ще бъде чудесно, но няма да пее а ще пее кварталната дружинка която се нарича 

опера. Защото нашата опера е точно на това ниво, но никой не иска да го каже. Затова нашия 

Клуб трябва да се пребори да не се превръща в сградата на еди кой си феодал, а това да бъде 

сградата на Общината в която да се случва всичко главно на сцената и тя да си действа както в 

целия цивилизован свят - това да е една сграда с мениджъри и нищо повече. И тези 

мениджъри да осигуряват най добрата програма на населението, а не само операта да се шири 

вътре и ония там да твърдят, че са велики защото имат най хубавата сграда.  

Г-н Стефан Шоселов - колеги аз искам да кажа нещо във връзка с това което г-н Вълков и г-н 

Шопов казаха. В момента извършват продажба на общинско имущество на много големи 

стойности. Тези продажби ще свършат , всички добри общини в Европа ре инвестират тези 

средства в нещо което ще носи на Общината приход. Ние в момента коментираме нещо което 

не само, че няма да носи приходи, а ще тегли средства от Общината. В такъв смисъл дайте като 

Клуб на работодатели, като хора които са мислещи да видим по някакъв начин чрез нашите 

колеги в Общински съвет да предложим нещо което действително да стане от приходите което 

не е задължително да стане в нашия град макар, че не е лошо да стане в нашия град. Но ако 

случайно има нещо което е по печелившо, което ще носи пак на Общината пари които пак ще 

изразходва в нашия град, но с един добър дивидент няма нищо лошо. На някое от следващите 

събирания да коментираме и това - къде Общината може да инвестира тези пари които се 

очакват така, че тя да има един дългосрочен дивидент. Насочвам го към нашето ръководство 

да го има като точка в следващите наши дебати - инвестиции на Общината в печеливши 

дейности.  

 

Г-н Велизар Балабанов - дами и господа, ще ви отнема много малко време за да обобщя 

нещата до тук. Новия УС не беше наясно за отношенията в Общината и накрая ще отговоря за 

изборите. Ние в момента обсъждаме бюджет и не може да гласуваме против защото нямаме 

алтернатива. Мога да кажа това не ми харесва но аз не знам какво трябва да се направи. Тоест 

това което е трябвало да се направи предварително, да се обсъди какъв трябва да бъде 

бюджета на Общината. По целесъобразност - дали трябва да се прави Опера, каква да бъде 

тази Опера или да бъде многофункционален културен дом, дали да се дадат пари за музея или 



за нещо друго, това от наша страна не е свършено. Ние в момента няма какво да гласуваме - 

ние го подкрепяме защото нямаме алтернатива. Ние не сме си свършили домашното - но 

каквото е било, въпроса е от тук нататък какво ще правим. Подготовката за изборите е най 

важното нещо и това е единствения начин по който ние можем да променяме нещата. Ако 

забелязахте, ние УС заедно с общинските съветници акцентирахме върху контрола върху 

изпълнението на бюджета. За мен беше огромно изумление като разбрах, че например като се 

гласува бюджета библиотеката ще се компютъризира за 1 млн. и 700 хл. лв. Давам го като 

пример и за мен това е идиотизъм защото ще гласуват тези пари които не са малко и това 

моите и вашите пари. Никой обаче няма представа как се прави това нещо - колко компютри 

трябват, какъв софтуер, колко струва, кой ще го прави, колко време ще продължи. Този 

Общински съвет който уж има властта не може по никакъв начин да контролира тези пари след 

като са гласувани къде са отишли. Значи могат да отидат за каквото си искаш. Ето това е 

първата стъпка към подготовката към следващите избори. Ние трябва да следим много строго 

какво става в Общината. Значи трябва да се иска информация по пера дали тези 

инвестиционни проекти са изпълнени. Защото се оказа, че през 2005 инвестиционната 

програма е изпълнена на 30 % докато стоят разбитите улици и газим в кал и мръсотия. Виждате 

какво става в дъжда, като идвах насам видях по 15 коли да висят по кръстовищата - защото не 

са направени улиците както трябва. Това ще бъде първата стъпка - вилата на врата на 

администрацията и за да си върши работата.  

Г-н Илиян Илиев - ние нямаме никакъв инструмент за това  

Г-н Велизар Балабанов - това е следващия момент който ние обсъждаме. Всеки един от нас си 

има бизнес, ние печелим пари и нашата организация няма административен капацитет освен 

един Христо който ходи като калинка напред - назад. Всеки от вас във фирмите самичък ли е? 

Г-н Спиров ти можеш ли да контролираш сам компютъризацията на библиотеката?  

Г-н Евгени Спиров - ако ми се възложи конкретно „да". Ще си позволя да направя кратка 

забележка. В Клуба има изградени комисии и е нормално УС и общинските съветници след 

заседание да поставят проблеми за разрешаване пред тях и те могат успешно да се справят.  

Г-н Минчо Минчев - виждам, че обсъждаме бюджета нещо без да можем да влияем ли да 

направим нещо. Не може ли да използваме нашите хора в комисиите на Общински съвет за да 

променим нещо.  

Г-н Велизар Балабанов - ето виждате как се харчат нашите пари, с 1 млн. и 700 хл. лв. могат да 

се оправят например хиляда тротоара, три улици.  

Г-н Николай Шопов - схемата е такава - бюджета го пише Кмета, гласува го Общинския съвет, 

разпорежда го пак Кмета.  

Г-н Велизар Балабанов - дами и господа, трябва да си стягаме опинците за избори - това е 

истината, трябват ни 15 общински съветника. Всеки от нас трябва да си поеме задачата и да я 

върши. Оказа се, че този бюджет е направен от въздуха, ако някой от нас така си прави 

бюджета досега сто пъти да е фалирал. Залага се в квадратчето 1 млн. и 700 хл. лв., но не е ясно 

за какво са - трябва да се напише 100 хл. лв. примерно за книги, толкова за това, но няма 

такова нещо. За мен това е една огромна изненада. Може ли такова нещо - така се разпределят 

милиони. И най голямата трагедия е, че след като се гласува бюджета, от там нататък мишките, 

които са по канцелариите, където не ни пускат на етажа, почват да си прехвърлят средствата от 



тук на там. Никакъв контрол. Търговските сделки са на 100%, а инвестиционните, където трябва 

да се изготвят като проекти, като изпълнение като по следващ контрол са 30%. А 8 млн. лв. има 

Общината в момента на депозит - ти да изтеглиш кредит и да го сложиш на депозит как ти се 

струва. Така, че работим по въпроса.  

Г-н Недялко Недялков - мисля, че с тия дебати ние стъпка по стъпка напипваме тези неща за 

които говорихме като по следващ контрол и за проектно сметни документации. Г-н Спиров 

правилно повдигна въпроса по разпределение на тежестта и привличане на тесни специалисти 

по определени проблеми. Трябва до края на месеца да доизградим комисиите защото те 

донякъде действаха, но и не действаха. Ако трябва ще направим и комисии по отделни 

браншове, защото както се изказа един колега преди събранието камарата на занаятчиите има 

едва ли не отрицателно отношение към дейността на нашия Клуб. Ние трябва да си изградим 

такава структура, която да пипа нещата професионално и целенасочено да упражнява 

превантивен контрол. Например отивайки в музея да се види къде са проблемите - в 

строителя, в Общината, в Общинския съвет или в Кмета и т. н. В тази насока трябва да бъдат 

насочени нашите действия.  

Г-н Венелин Кръстев - миналата година пак гледахме бюджета на Общо събрание и взехме 

решение до м. август да внесем насрещен проект който да бъде съпоставен с бюджета на 

Общината. Понеже не направихме това, тази година като стана време за обсъждане, аз казах, 

че не желая да участвам. Миналата година бях много активен и станахме малко смешни в 

очите на главната счетоводителка която се подиграваше на нашите бележки. Нямахме какво да 

противопоставим на нейните подигравки. Тя ги направи основателно. Аз работя в една сфера в 

която в България отдавна няма вече пари и затова ни разиграват като маймуни. Правим проект 

за да защитим някое левче. Знаете ли как изглежда един проект - за всяка стотинка трябва да 

направиш страшно сложна обосновка и трябва да си стоманен за да ти откликнат. Обикновено 

тия от ФАР крадат идеите и даже не ти отговарят. Ние като Клуб ако имаме силата да поставим 

условието, че бюджета всъщност трябва да представлява насрещния отговор на десетки 

проекти от страна на всички заинтересовани които да си изготвят проектите, да ги защитят и да 

искат да бъдат осребрени от бюджета. За здравеопазване ли, за култура ли, за образование ли, 

за улици ли - няма значение. Има служби за всичко и те да си изготвят проектите, да си ги 

защитят и това всъщност трябва да представлява бюджета - отговор на добре представени 

проекти и когато имаме 10000 проекта и те не могат да стигнат 62 млн. лв. ще си направим 

бюджета 50, толкоз колкото ни трябват. Тогава ще направим един хубав проект за инвестиция - 

например един мост за да минаваме към оня индустриалния квартал като останат пари. Или 

проектите са толкова хубави че да не стигнат парите, ето на такъв принцип трябва да се прави 

бюджета, а не някой да седне и да плюмчи и да мисли „тука ще дадем 2 млн., а там 3". Това не 

е бюджет, затова западняците го измислили като проектиране. Ако ние подхвърлим тази идея 

и се тръгне към такъв вид проектиране на бюджета и да знаеш, че можеш да контролираш 

резултата. 

 

 

 

 



Информация за срещата с ръководството на БСП – докладва г-н Недялко Недялко   

       

Г-н Недялко Недялков - има ли въпроси, предложения и други? На заседанието което 

проведохме УС с общинските съветници стигнахме до извода, че нашата основна дейност през 

тази година трябва да бъде насочена към по следващия контрол по отношение на изпълнение 

на бюджета. Проектно сметните документации трябва да присъстват при търговете 

организирани от Общината с цел средствата които се заделят от данъкоплатеца да бъдат 

правилно изразходвани. Нашата цел по отношение на бюджета според нас трябва да бъде 

насочена в тази посока. Имате ли други въпроси по отношение на бюджета или да минаваме 

към следващата точка от дневния ред? Следващата точка е да ви запозная за проведената 

среща между УС и общинските съветници от Клуба с ръководството на БСП. Срещата се състоя 

по тяхно желание, а темата беше за общата работа в Общинския съвет и прериотетите които 

трябва да има Общината по отношение на бюджета и всички мероприятия набелязани от 

Общинския съвет. От наша страна бяха поставени някои въпроси по отношение на някои техни 

гласувания свързани с тясно партийни интереси които не са в интерес на обществото в Стара 

Загора. Постави се въпроса дали нямаме нужда да закупим клуб /това беше основния под текст 

на срещата/, тъй като те имат желание да инвестират в някой обект за клубна база. Погледнато 

от прагматична гледна точка човек може да се замисли над тези техни желания. Общо взето 

това беше насоката на тази среща. Аз бих желал и други участници в срещата които имат други 

впечатления да се изкажат. Моето впечатление беше, че се опипва почвата, ако ние сме 

решили да инвестираме в някой обект, нашите общински съветници да подкрепят една тяхна 

идея.  

Г-н Николай Шопов - това е кокошкарска работа - дайте ние ще уредим за вас да си купите 

клубна база защото нямате, подкрепете ни и ние да вземем още една клубна база, дайте така 

да се разберем. Ние не можем да влезем в такава комбинация с тези хора по този начин. Ние 

им поставихме въпроса защо досега нито една от нашите инициативи които ние внесохме и са 

полезни за града не се случи, защо не ни подкрепяте? Те отговориха, че щом ние внасяме нещо 

значи има далавера. Така е и така ще бъде до края - яд ги е за заплатите и това е. Сега искат да 

стопят ледовете - дайте ние да вземем и ще дадем и на вас. Ние пък им казахме, че няма 

проблем ако искаме нещо да си го купим. Нашите членове участват в търгове, купуват на 

пазарна цена и благодарение на това влизат в този бюджет пари. Общината продава своите 

имоти благодарение на старозагорския бизнес - а те винаги мислят как да вземат, как да 

направят комисион за да си издържат партиите - това е техния голям проблем. Това кранче 

вече го няма - никой от вас не ги спонсорира, ние се събрахме на едно място и това страшно ги 

боли и сега искат да оцапат и нас.  

Г-н Илиян Илиев - колеги, те сега опипват почвата, а след 15 месеца ще почнат да ни опипват и 

нас. Дайте да мислим какво да правим за да не бъдем с 5 общински съветника, а да са 15. 

Защото това е най важното, иначе ще се събираме, ще пием кафе и бира, ще обсъждаме 

бюджет по който нищо не зависи от нас. Идват избори и ще почнат да ни обикалят - аз се 

обръщам към ръководството да го пуснем на обсъждане, защото бизнеса е хубаво нещо но без 

политика няма бъдеще, така е в цял свят. Ако искате на Стара Загора да не и продават обектите 

и парите да влизат в града, дайте да ги управляват хора които знаят как се управляват пари, а 

това нещо става като вкараме достатъчно общински съветници и Кмет. Така, че да насочим 

усилията си натам, а не политическите сили да ни обвиняват в далавери. Така, че да мислим не 



как да обсъждаме бюджета, а другите да обсъждат бюджета който ние ще правим - затова ви 

предлагам да насочим там усилията си.  

Г-н Недялко Недялков - ние сме отворени към всички формации в града и политически сили за 

да чуем техните мнения и становища, в края на краищата ние ще получаваме повече 

информация и ще градим своята стратегия. Половината на заседанието ни мина в разговори 

какво да направим и да предложим на Клуба за обсъждане и до следващото събрание да 

излезем с решение да поемем курс към подготовка за следващите избори. Мисля, че както сме 

свикнали в нашите бизнес дела, така можем да мобилизираме усилията си и да решим 

проблема с изборите. Това е един дълъг процес и вие добре знаете, че на базата на нашия 

скромен опит когато нямаме достатъчно подготовка и време постигнахме някакви цели. Но те 

може би щяха да бъдат по големи ако ние по задълбочено и професионално бяхме под 

ходили, ако бяхме посетили крайните квартали и села от Общината. Мисля, че в тази посока 

трябва да насочим усилията си, както и за заздравяване на участието си в нашите форуми и 

общи събрания така и за привличане на нови колеги които подкрепят нашите идеи. Мисля, че 

всеки един наш член трябва да направи достояние целите и стратегията ни като Клуб за в 

бъдеще. Трябва първо да си оправим нашата къщичка по отношение на дисциплината и 

присъствието на събранията. Има идеи да разширим основата като се обърнем към по дребния 

бизнес, макар че считам, че между нас няма хора които да се причислят съм най едрия бизнес 

в България. С приближаването ни към ЕС в България навлизат все по големи капитали, така че, 

след време те сигурно на нас ще гледат като на дребен бизнес. На това събрание няма да 

можем да определим нашия прериотет - курс към повече общински съветници което е 

положително и избор на Кмет. Трябва добре да преценим какви са нашите възможности и да 

застанем зад една такава фигура която да отстоява интересите на всички - като почнем от 

обикновения гражданин и стигнем до интересите на бизнеса. Трябва така да поставим на 

светло нашите идеи, че хората окончателно да разберат, че създавайки бизнес ние създаваме 

работни места, създаваме център за възпитание на нашите деца. Трябва да се обърнем наши 

колеги които възпитават нашите деца като ансамбъл „Загорче", там минават много от нашите 

деца и те ни представят качествено както в България така и в чужбина. Да използваме това 

което е създадено от наши колеги за да пропагандираме нашите идеи, независимо дали ще са 

в областта на културата или спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложение за бизнес между членовете на Клуба – докладва г-н Недялко Недялков   

       

Г-н Недялко Недялков - аз имах едно предложение, което го пуснах по имейлите. Това е по 

отношение на изпълнение на една от основните цели за взаимопомощта и контактите по 

между ни. Предложението беше да контактуваме по между си при финансови облекчени 

условия като си правим отстъпки. Понеже Общината не се обръща към нашите интереси, да ни 

възлага обществени поръчки и други в които да вложим нашите сили и умения на територията 

на Стара Загора, ние трябва да си помогнем сами в това отношение. Да затворим колкото се 

може кръга на дейностите като ги възлагаме на фирми от нашия Клуб. По този начин ние да 

изградим едно мостче към следващите предизвикателства както и изграждане на съвместни 

обекти. Да се разработват някакви проекти в които бихме могли да участваме по интереси 

съобразно бизнеса си, за да може да окрупняваме колкото се може нашите възможности, за да 

може да устояваме на тези предизвикателства. Аз съм свидетел на това което става в моя 

бизнес, с всеки месец нещата започват да загрубяват и считайки се сега на ниво среден бизнес 

да станем на ниво дребен бизнес. Мисля, че като нов УС и като Клуб трябва да работим в тая 

насока. Има и едно предложение от г-н Кръстев, сигурно сте го чели в пощата си, по отношение 

на работата на ансамбъл „Загорче" за издигане на нашия имидж с различни прояви в които да 

участваме на дати като 3 март, 8 март, деня на Стара Загора и др. Излизайки с продукцията 

която дава нашия Клуб да пропагандираме и рекламираме нашата дейност. В спортни и 

културни мероприятия ние трябва да афишираме нашата дейност като налагаме нашите фирми 

и имената на нашите членове от Клуба, които все по често трябва да бъдат в обсега на 

прожекторите. Така, че в един удобен момент когато дойде, да се намесим в изборите, нашите 

членове да бъдат познати и когато застанат пред хората по време на изборите те да си кажат 

примерно „този беше когато участвахме в празненството на 3 март" и т. н. Аз лично, 

преосмисляйки това което е написано по отношение издигане имиджа на фирмата, трябва по 

често да правим посещение по наши обекти, да каним медиите да видят нашите обекти, да 

видят нашата продукция. По този начин показвайки дейността която ние развиваме - медийна, 

секретарска, работата с децата, със спорта и т. н. да издигаме нашия имидж и да се подготвяме 

за избори. Имате ли други въпроси? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приемане на нови членове – докладва г-н Недялко Недялков   

       

Г-н Недялко Недялков - имате ли други въпроси или да приключваме с тази точка. Минаваме 

към следващата точка която показва верния път по който трябва да вървим - приемане на нови 

членове. Постъпило е заявление от инж. Румен Желев Георгиев който отговаря на изискванията 

и споделя нашия Устав. Като поръчители е посочил г-н Тенчо Руканов и моя милост. Давам 

думата на г-н Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов - познавам инж. Румен Георгиев от години, откакто работихме държавна 

работа, той е магистър инженер геодезист, председател е на Камарата на геодезистите, от 1999 

г. е в частния бизнес, изключително организиран човек с много добри мениджърски 

способности, изключителен специалист и мога да гарантирам, че в Стара Загора няма по добър 

специалист в неговата област. С открито сърце давам своята препоръка да бъде приет за член 

на Клуба тъй като ще бъде полезен и като човек и като специалист.  

Г-н Недялко Недялков - аз познавам г-н Румен Георгиев повече от 4-5 години. Мисля, че със 

своите познания и квалификация ще допринесе за постигане на целите на нашия Клуб. Давам 

думата на г-н Георгиев да каже няколко думи за себе си.  

Г-н Румен Георгиев - благодаря на моите гаранти, както разбрахте казвам се Румен Георгиев, 

завършил съм Института по строителство, архитектура и геодезия, по точно специалността 

геодезия и картография. Собственик и управител съм на фирма „Глобал Гео" и се занимавам с 

кадастър, геодезия и вертикална планировка, както и с консултантска дейност в тия насоки. 

Отговарям на критериите за член на Клуба и бих желал да стана негов член.  

Г-н Недялко Недялков - който е съгласен Румен Желев Георгиев да стане член на Клуба, моля 

да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 28 

Против 0 

 

 

 

 

 

 

 



Разни   

       

Г-н Недялко Недялков - предоставям думата на г-жа Динева от Министерството на 

икономиката и енергетиката, която ще направи кратка Презентация на националния 

иновационен фонд. 

 

Г-жа Динева - Уважаеми дами и господа,  

през март 2005 Националният Иновационен фонд проведе първата сесия за набиране на 

фирмени проекти. От Стара Загора бяха одобрени за съфинансиране и в момента се изпълняват 

3 проекта.  

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД ЗАПОЧВА ДА НАБИРА ПРОЕКТИ ЗА СВОЯТА ПРОЛЕТНА 

КОНКУРСНА СЕСИЯ 

 

Стратегически цели на фонда са повишаване конкурентно способността на българската 

икономика, чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, 

предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за 

финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и 

мерките за нейната реализация. 

 

В съответствие с Чл. 5 на Правилата за управление на средствата на Националния иновационен 

фонд, фондът финансира проекти, основно насочени към следните сектори и под сектори на 

икономическите дейности, съгласно Националната класификация на икономическите дейности 

(НКИД 2003) на Националния Статистически Институт (НСИ): 

 

Проектите в областта на Далекосъобщенията, Дейности в областта на компютърните 

технологии и Научноизследователската и развойна дейност, се финансират в случай че се 

създава конкретен прототип на техническо изделие или съоръжение. 

 

Типовете проекти, които имат право да участват в конкурса са два:  

 

научно-приложни изследователски проекти  

техникоикономически/пред проектни проучвания  



За проекти от типа техникоикономическо проучване ще може да се кандидатства през цялата 

година.  

 

10 % от бюджетните средства на фонда за тази година да бъдат предназначени за проекти от 

типа - техникоикономическо проучване. 

 

При научно-приложни изследователски проекти максималната стойност на субсидия е в 

размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години, като разходите за изследване и 

развитие се покриват от фонда в рамките на 25 до 50%.  

 

В рамките на един проект: 

 

50% е субсидията за научно-приложно (индустриално) изследване.  

25 % е субсидията за пред пазарно развитие  

Проектите с характер на пред проектно проучване имат право на 50 % субсидия от направените 

разходи, като максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. за проекти със срок на 

реализация до 1 година. 

 

Цялостната дейност по администриране на Националния иновационен фонд ще се изпълнява 

от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).  

 

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон на 

Република България, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно 

с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или 

колективи. Оценката на конкурсната документация ще се осъществява от Оценяващ комитет, 

който ще се състои от 15 члена - представители на бизнеса и науката с доказана 

професионална репутация. Проектите се оценяват по два критерия: иновативност и 

икономическа перспектива. 

 

Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, са капацитет на управителния екип да 

реализира проекта; добре описани действия и тяхното бюджетно осигуряване; познават ли се 

нуждите на пазара; очаквани резултати и ползи за предприятието или националната 

икономика. 

 



Стратегическите цели, които си поставя фонда, е повишаване конкурента способността на 

българската икономика, чрез стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни 

изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни 

капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република 

България и мерките за нейната реализация. Краен срок за подаване на документите е 15:00 

часа на 31 март 2005 г. Благодаря Ви за вниманието. 

 

Давам думата на един гост на нашето събрание, който желае да каже нещо.  

Г-н Васил Демиревски - не зная дали е подходящо да го направя, но за да оправдая 

присъствието си, позволявам си по случай предстоящия Национален празник 3 март да 

поздравя всички присъстващи и най вече г-н Недялков като човек който ми е помогнал при 

издаването на една от моите две стихосбирки засега. Ще ви изпълня едно стихотворение с 

метафоричното заглавие „Гърбица на времето".... 


