
Протокол от 30.03.2004г. 

 

Днес 30.03.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на 

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

присъстваха 42 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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

2. Решение за включване на представител от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” в 

КОНСУЛТАТИВЕН БИЗНЕС СЪВЕТ – докладва г-н Стефан Шоселов  

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

Бунарджиев  

4. Предложение относно направа на паркинги – докладва г-н Стефан Шоселов  

5. Предложения на членове от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” за Общинска сесия на 

31.03.2004 г.  

6. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието с думите: 

Станахме членове на НАТО, а след 3 години ще станем членове и на Европейския съюз. Искам 

да ви напомня , че със сто лева в джоба няма да станем европейци, а ще станем тогава когато 

наистина спазваме Европейските правила. Сега е 19 часа и 20 минути, а трябваше да започнем 

в 19 часа.Трябва да посочим на всички наши съграждани колко сме точни, а за да посочим на 

останалите самите ние трябва да бъдем точни по отношение на часа. Ще ви помоля да 

спазваме този час, разбирам , че всички сме ангажирани, но между ангажиментите едно от 

малкото приятни неща които имаме е участието ни в Клуба. Макар да не е включено в дневния 

ред наистина искам да ви поздравя с факта, че нашата страна вече е член на една от най-

престижните организации в света каквато е НАТО, да пожелая дай Боже да не се налага да 

ползваме структурите на НАТО, но съвсем друго ще лице ще имаме пред чуждестранните 

инвеститори и ще се подобри инвестиционния климат в България. Предполагам, че всеки един 

от вас рано или късно ще го почуства със своите партньори. Аз вчера посрещнах мои клиенти от 

Дания и когато им казах, че нашата страна от вчера е член на НАТО бяха много впечатлени. 

Това не значи, че ще ми направят отстъпка, но това е част от имиджа на фирмата и страната ни 

и пряко оказва въздействие върху бизнесмените. Така, че да ни е честито, да сме живи и 

здрави след три години да се поздравим и като членове на Европейския съюз. Това беше по 

поздравителната част и сега предлагам да пристъпим към първа точка от дневния ред, която е 

съвсем обичайна и интересна. Март месец беше изключително богат на събития в Общината. 

Ако друг път Общинската сесия се провеждаше веднъж в месеца /последния четвъртък/, този 

път имаме трета сесия, която ще следва утре. Така, че имаме вече две сесии зад гърба си. Тъй 



като една от основните функции на нашия клуб е да контролира дейността на нашите 

общински съветници предлагам по първа точка от дневния ред да дадем думата на г-н Антон 

Андронов да ни докладва какво правят нашите съветници в Общината.  

 

Г-н Антон Андронов – колеги първо аз мисля, че няма нито един град в който хора на бизнеса 

да се събрали и да обсъждат проблемите на града общо за всички граждани.Аз съм сигурен, че 

целите , които ние си поставихме вече ги изпълняваме и то много добре. Минали са само 

малко месеци от както ние сме се включили и заявили нашето участие, но резултатите от 

нашето събиране мисля , че са налице. Аз мисля, че ние досега сме направили икономии на 

общинския бюджет най-малко с 600-700 хил. лв. за тези три месеца. Време е това да го 

направим достояние на всички хора в един много хубав отчет. Първо се снеха далаверите в 

общински дружества с контрольори и в прословутото дружество за превози. Второ 

благодарение на нашите усилия спряхме големите мераци за големи заплати за 500 000 лв. Все 

пак се гласуваха едни заплати, които ще тежат на бюджета над 200 000 лв., но аз съм ги 

обжалвал и мисля, че ще ги спестим тези пари. Нашето участие пречи на договорките , които са 

свикнали да си правят Общинските съветници от политическите партии. Договорка, която е 

свързана с “ти на мен, аз на теб”. Аз съм сигурен, че всеки един от нашия клуб, който няма 

начин да получи бърза информация или техническа помощ , да ми се е обадил и да не е 

получил навреме. Клуба ни респектира работата на Общинския съвет, която обикновенно е 

много делова и няма как там да минат частни или лични интереси, които нарушават интереса 

на всички граждани. Разбира се ние събрахме и много негативна енергия по отношение на 

съветниците и партиите, но мисля, че ние получихме много добър отзвук от обществеността. 

Неправителствените организации мисля, че напълно подкрепят нашата работа. Аз имам едно 

предложение – Управителния съвет да се събере с Общинските ни съветници и голям кръг 

неправителствени организации докато върви този мандат за да получим още по-голяма 

подкрепа, макар, че дефакто я имаме. Всъщност ние нарушихме дневния ред с договорките на 

дребно местно ниво. И това е в интерес на нашите съграждани. В същото време обаче има 

един момент, който не мога да не го поставя. Има колеги Общински съветници които не 

присъстват на заседания. Това е единствения ни упрек в нашата работа. Говоря за г-н Руси 

Данев, който е изключително зает, но трябва да го помолим да направи своя избор. Или да 

присъства на нашите заседания или да се оттегли като това не е обидно поради неговата 

заетост и това е сериозен мотив.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – когато ние създавахме Партията и Клуба ние поехме ангажимент 

всеки от нас да пожертва от времето си и ще даде от себе си за Клуба. Всеки от нас е попълнил 

декларация, че ще участва като общински съветник. Който няма възможност да отстъпи на 

следващия. Аз съм сигурен, че в нашата листа има достатъчно кадърни хора, които биха искали 

да участват в управлението на нашия град. Така, че не само по отношение на г-н Руси Данев, но 

и по отношение на останалите наши съветници, който от тях счита, че не е в състояние да се 

откаже от ангажиментите си в полза на Клуба да предостави възможност на следващия. Така 

по 5 човека да изкараме на мандат това са 30 човека, ние сме 71.  

Г-н Антон Андронов – в заключение ще кажа, че становищата на нашия Клуб се посрещат с 

изключително сериозен респект. Това е една форма на уважение от гражданското общество. 

Ние не се занимаваме с политика, ние няма да участваме в парламентарни избори. Ние 



спокойно можем да си кажем истината без да се притесняваме. Вие помните , че Общинските 

съветници бяха решили да вземат по 600-700 лева. Сега се свиха между 180 и 240 за 

различните съветници и това няма да се случи. Просто защото ние можем да се 

противопоставим без да се притесняваме. Няма решение на Общински съвет което да не е 

съобразено с нашето желание. Нашия Клуб формира едно предложение за Наредбата за 

обществения ред. В продължение на 4-5 месеца с леки промени тази Наредба ще бъде приета 

във варианта , който ние искаме. Нашия Клуб формира колебливо решение по отношение на 

временните павилиони. Нещата се развиват така, че има крачки за решаването на този въпрос. 

Временни обекти които не отговарят на изискванията ще се илиминират. Другите получават 

малък процент на търпимост , но принципа е много ясен. Това е доста сложен въпрос, но 

думата на нашия Клуб безкрайно ясно си личи. Всъщност от тук нататък успеха на нашия Клуб и 

нашето представяне зависи от нашата активност и формирането на решенията, които ги правим 

много късно. Всички получаваме материалите и имаме пълна яснота за работата на Общински 

съвет. Но реда по който решихме да правим коментарии като връщаме в Клуба становищата и 

да се връщат до всеки член не се осъществява, защото повечето хора не коментират 

представените материали. Успеха на нашата група съветници зависи от активността на 

членовете от Клуба. Ако на някой не са достатъчно ясни материалите, може да се обърне и 

получи допълнителни подробности, факти, становища и др.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – още веднъж ще припомня процедурата която я осъвременихме. 

Много се жалваха, че материалите, които получават са много големи и запълват пощите им и 

се получи голям комуникационен проблем. Искам да ви кажа, че благодарение на г-н Иван 

Славов въпроса се реши по брилянтния начин. Със създаване на Интернет страница в която се 

публикува информацията. Всеки от вас има парола и чете директно информацията която го 

интересува. Има за гости, има за членове.Гостите четат едно, а членовете със своята парола 

друго. Въпроса е , че по този начин няма да се товарят вашите пощи. Можеш и избирателно да 

търсиш това , което те интересува. Влизаш в страницата и гледаш нормативни актове, закони и 

всичко което те интересува без да минава през електронната поща. По електронна поща ще 

вървят само предложенията. Този път няма предложения , защото тази технология е още нова 

и не е възприета от всички, но миналия път имаше 5-6 предложения. Ще ви припомня още 

веднъж реда – до 20 число се дават предложения, от 20 до събранието се обсъждат и всеки 

има право на становище и да го изпрати, за да може да се прочете от другите и на събранието 

нещата ще са ясни. Няма тук да се дават предложения и да се обсъждат. Между другото 

схемата , която направи г-н Иван Славов участва в един проект за финансиране от Европейския 

съюз и като технология нито една политическа сила не го е предоставила. Даже малко фирми 

го имат направено в този вид.  

 

Г-н Антон Андронов - и в продължение на това, не знам колко от вас са влизали в нашата 

страница. Тя е много по-богата от страницата на Общината. Вътре има проекто дневния ред, 

всички материали в него, становища на комисии, протоколите на нашите събрания. Трябва да 

популязираме това което правим.И тогава ще влизат всички млади хора, студенти и хора в 

активна възраст в тази страница. Трябва да ги убедим и направим реклама на това нещо. Ние 

трябва да отделим малко бюджет и да пуснем в “Старазагорски новини” и “Верея кабел” 

информация за дейността на нашия Клуб. С големи букви под заглавието на вестника ще се 



напише “четете нашите становища”, нашите протоколи и влезте в нашата страница за да знаете 

какво става в Общината.  

 

Г-н Стефан Шоселов – колеги , искам да споделя моето становище. Бях на две от сесиите и мога 

да ви кажа, че със задоволство изразявам становището на УС от начина по който г-н Андронов 

води заседанията. И по начина по който ние показахме на общинските съветници, че няма да 

правим с тях пазарлък. Те очакваха след като издигнаха г-н Андронов за Председател ние ще 

правим с тях пазарлъци по всички въпроси. Ние ще отстояваме винаги нашето становище, 

което е в полза на града. Участието на г-н Андронов като Председател издига авторитета на 

нашия Клуб.Моето участие в първата сесия беше задължително за да мога да се откажа. 

Дебатираше се бюджета и след като не можа да приключи се наложи да участвам и в 

следващата сесия. Аз и г-н Панчов нямаме право да бъдем съветници, тъй като сме членове на 

УС. С тези и други мотиви аз оттеглих участието си като съветник. Трябва да помолим колегите , 

които са съветници да посещават редовно сесиите. Не може да се отсъства, защото това прави 

лошо впечатление и даваме възможност за коментар. Ангажирани сме, но трябва да се намира 

време за участие в сесия. Ако г-н Данев се откаже и следващия прецени, че няма възможност 

желателно е още в началото да го сподели това нещо, за да няма текучество. Голямата смяна 

също говори негативно за Клуба ни.  

 

Г-н Антон Андронов – ние се оказваме малко несериозни  

Г-н Христофор Бунарджиев – това е въпрос на дисциплина. Ние сме го гласували и трябва да се 

изпълнява.  

Г-н Антон Андронов – ние не сме се оформили като група на Клуба и за да го направим ние 

трябва да решим кой ще оглави групата и аз предлагам да изберем г-н Николай Шопов да бъде 

председател на нашата група и утре да я регистрираме. Аз съм много доволен, че той е 

съветник защото той е много отговорен човек и ще бъде допълнителна връзка между нашия 

Клуб и съветниците ни.  

Г-н Христофор Бунарджиев – аз искам да напомня на всички за изключително голямата роля с 

която г-н Шоселов допренесе за изборите и неговата обществена ангажираност. Трябва да 

дадем път на тези хора които искат да работят, имат необходимото желание, време, воля и 

дисциплина за това.Който не може да отделя от времето си ние няма да му се сърдим, но моля 

да заповяда следващия. Предлагам да гласуваме г-н Николай Шопов да бъде Председател на 

нашата група от общински съветници.  

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

 

Г-н Митко Динев – аз се изказвам като общински съветник относно упреците които се отправят 

към нас. Това е много тенденциозно. Аз съм отсъствал две сесии. И двата пъти съм отсъствал 

защото бях в командировка в чужбина. Обикновено сесиите се насрочват към края на месеца и 

всеки може да си планира последната седмица на месеца да не пътува. Аз не можах да 

присъствам на сесията за бюджета защото тя беше предвидена за 25 март и аз си планирах 

среща в Украйна една седмица преди тази дата за да мога да присъствам. Но впоследствие 



датата за сесията се промени за 18 март и вече не можеше да се направи нищо. Аз вече се бях 

уговорил с господа от много високо ниво и срещата трябваше да се състои по спешност и не 

търпеше отлагане. На г-н Руси Данев трябва да му се предложи, защото той не е присъствал на 

повечето сесии и което е по-важно, че той не взема решение.Там става една битка и всички 

негативи поема г-н Андронов. Всичките партии са готови да го удавят с една капка вода. Те ще 

се стремят в близките сесии по всяка вероятност да го махнат. Ние , че се сменяме е наш 

проблем. Ние сме достойни хора и закона го разрешава, но не трябва да прекаляваме. Но поне 

трябва да се успокоим и работим 5-6 месеца заедно и тогава може да се наложи някоя 

ротация. И това е правилно – в управлението на града трябва да участват повече хора. Но в този 

състав трябва да се задържим и г-н Данев да взема отношение. Може би в характера му е да не 

обича да се кара, но ние с г-н Анронов и г-н Вълков събираме негативите на цялата зала. Не 

може да си представите какво е в сесията. Те ще ни удушат само защото ние предлагаме. Аз 

вече си мисля , че трябва да предложим противоположното за да стане. Г-н Андронов 

предложи на “Автобусни превози” да се разреши заем от банка “ДСК” за да погаси един 

изключително неблагоприятен лизинг който оскъпява с 40 % сделката. По изгодно е да се 

изплати лизинга с кредит при лихва 10 %. Разликата е фрапираща – печелят се 30-40 хил. лв. 

Автогарата я предлагат за 400 000 лв., докато ние я предлагахме за 900 000 евро. И това защото 

г-н Андронов го предложи скочиха всички против.Това е толкоз очевадно, но Недялко, който е 

бизнесмен и той мисли , че тук има уловка. Сега ще умуват да се проучи възможността други 

банки да отпуснат кредит, защото г-н Андронов предложи ДСК. А той предложи ДСК защото тя 

по-най бързия начин ще отпусне кредита. Директора ни има доверие като негови клиенти и ще 

отпусне кредита в рамките на 10-15 дни. Ако се забавят нещата от други банки 3-4 месеца 

тогава няма да има смисъл от кредита. Това са негативи които се трупат постоянно и 

незаслужено. Всяко наше действие се възприема негативно. Но мисля, че по този начин 

печелим популярност и то не ние петимата, а нашия Клуб. Другите съветници щяха да се 

побъркат от митинга който организирахме по отношение на заплатите. Хората вече усещат как 

работим ние и трябва да му дадем по-широка гласност. Ние трябва да дадем едно ново 

стопанско отношение към проблемите на града и държавата като цяло. На всички мотива е за 

пари. Аз се карах с Бойчо Биволарски за заплатите на съветниците и аз като го срещнах на 

пазара накрая ми призна - “ти знаеш ли, че имам студент и трябва да отделям по 300 лв. от 

заплатата си на месец”. Значи излиза, че той трябва да получава заплата от Общински съвет за 

да си издържа студента. Нас ни обвиняват за много неща , но вижте те как реално разсъждават. 

Който отиде от нас ще бъде оплюван, но в замяна на това ще печелим признанието на 

трудещите се. Ние сме десни и трябва да печелим признанието на капитала. Не трябва да се 

явяваме като болшевишки симпатизанти.Г-н Данев ако го помолим сигурно ще се откаже с 

радост и облекчение , защото е много зает човек. Следващия в списъка е г-н Пантов, който е 

един много устат човек, там може да се прояви много добре и ще станем една много мощна 

агитка.  

Г-н Евгени Спиров – тази тема е много принципна и от една страна присъствието на нашите 

съветници е много важно за устоите и здравината на позицията ни. Но да направим един много 

кратък анализ върху предложението на г-н Пантов за митинга. Според мен не показахме това 

което можехме. Малко хора излязоха, нямаше кой да говори, мобилизирахме се , изкарахме 

хора и излезе да говори г-н Димитров от “Апетит”, когото приехме на предишното събрание за 

член на Клуба. Нямаше един общински съветник да говори. Първо трябва да се разшири 

диапазона на Клуба, да станем повече хора които да гледат сериозно на този процес. Не искам 

да конкретизирам въпроса точно върху този митинг, но това ни дава повод да помислим от тук 

нататък ще можем ли да се ангажираме действително и да си имаме доверие. Ако избягаме по 



един или друг повод – аз например не искам да излеза да говоря за да не направя лошо 

впечатление на кмета, защото имаме постоянни търкания с него; или не искам да излеза за да 

не ме гледат хората и да не поемам отговорност и т. н. Трябва да създадем доверие между нас 

самите, а не можем ли да си създадем доверие не можем да бъдем Клуб в пълния му смисъл.  

Г-н Стефан Шоселов – наистина колегата има право, бяхме гласували аз да се изкажа на 

митинга от името на ръководството , но в същото време радио “Стара Загора” ме помолиха аз 

да се изкажа в радиоколата по същия въпрос. Когато свърших повечето изказвания бяха 

завършили и аз не знаех какво е казано до този момент, не знаех дали ще е коректно да 

вземам думата и да повтарям някои неща. Затова моля да бъда извинен защото по принцип 

някой от ръководството трябваше да вземе думата. Смятам, че от изказването си по радиото 

хората разбраха защо нашия Клуб организира митинга.  

Г-н Станчо Пантов – аз искам да ви обясня, защото аз дадох предложението и не присъствах. Аз 

имах определен час за влизане в болница за 11.30 часа, а ми го изместиха в 10.30 часа. 

Трябваше да пътувам за София и нямах възможност да присъствам.  

Г-н Антон Андронов – митинга беше много добре посрещнат. При мен дойдоха трима 

пенсионери и заявиха, че са ги учили да се пазят от капиталистите, а сега са разбрали, че 

капиталистите защитават техните интереси. Освен това заседанието благодарение на нашия 

член г-н Пламен Генчев се предаваше пряко. По време на заседанието 7-8 се бяха обаждали и 

след това им позвъних и се представих. Това бяха непознати хора и искали да питат дали могат 

да дойдат на заседанието да помагат на Клуба. В пресслужбата на Общината казват, че 

телефоните им загряли от хора искащи да помагат на Клуба. Но това не е най-важното в нашата 

дейност, това е един момент в който ние направихме нещо, което смятаме, че е полезно за 

нашите граждани и за нашия бюджет. Въпроса е , че ние можем да направим и правим много 

други неща за следващите 4 години. И това осмисля целта на нашето участие. Ние преди това 

не се събирахме на едно място. Всеки от нас по някакъв начин научаваше какво прави 

Общината откъслечно. Сега в момента всеки има пълната информация. Всеки от вас сега 

имаше материала и ако имаше въпроси можеше да ги изясни, ако е активен.Има решения за 

отчуждаване, за продажби, и всеки който смята, че има личен интерес или обществен такъв 

може да се интересува и да дава своето предложение. Ето тук има предложения за продажби 

на търгове. Ако ние не бяхме в Клуба дали някой щеше да го научи. А много хора нямаше да 

разберат за този търг. Всеки си има делнични проблеми и пътувания, видял или не видял 

някаква обява. Смисъла на това което правим е много добър и резултата ще бъде много добър. 

Аз мисля, че ако изборите са днес /след като 4-5 месеца се питаха хората защо тия хора , които 

нямат битови проблеми тръгват да участват в Общинския съвет/ и бяха резервирани , то голяма 

част от тях са махнали тези резерви.Това е началото на гражданкото общество. Аз имам 

стенограмата от срещата на г-н Иван Костов. Завеждащия срещата/един млад политолог, преди 

да даде думата на Иван Костов/ започна със думи от нашата дипляна/едно към едно/, която 

ние пущахме във всяка пощенска кутия – ще я дам на г-жа Николова да я публикува. Това е 

началото на нещо хубаво /срещата на Иван Костов и Общински съвет за Стара Загора няколко 

месеца по-рано/ и ще бъде интересно да се публикува.  

Г-н Николай Шопов – аз мисля, че ние имаме много голям потенциал, който самите ние не 

използваме поради факта, че не сме се организирали достатъчно добре. В настоящия момент 

реалността е следната: г-н Андронов играе сам срещу всички и това го показа сесията за 

бюджета. Общината си е направила отличен бюджет и остава само да изпълнят приходната 

част и всичко ще е наред. Даже ще има в плюс 3 млн. лв. , а не 500 000 лв. В момента обаче 



всички групи играят срещу г-н Андронов. Ние сега трябва да си направим тактиката. За целта 

текучеството да престане след излизането на г-н Панчов и г-н Шоселов.Трябва да се 

преструктурираме, да си направим отбора и да играем така: Една група, един Председател, 

четирима съветника. Тогава ще им променим коренно манталитета, защото те се съюзяват 

само за 15 мин. /сини и червени/ зад гърба ни за всяко противоположно решение въпреки, че 

нашето е добро. Аз ви предлагам да направим така: нашите председатели на комисии и 

общинските съветници да правим едно работно заседание като го кръстим “работна група” 

заедно с УС. Защото не е нужно всички да се занимаваме с една такава дискусия. Нашите 

комисии ще обсъдят всяко нещо и председателите ще дадат становища и по този начин на 

експертно ниво ще вземаме решения. Г-н Андронов ще говори като Председател на Общински 

съвет, г-н Вълков – като Председател на комисия, аз ще стана от позицията на група и изразя 

становището на този кръг от хора. И ние трябва да бъдем много добре подплатени и базата да 

е стабилна. По всички въпроси ние имаме експертно мнение и становище. Когато се опираме 

на експертно становище никой не може да ни противоречи. Както искат да го облекат в 

политика , те просто увяхват и почват да олекват. И понеже те усещат това нещо и ги е страх, но 

ние трябва да бъдем постоянни. И ще видите какви ще бъдат отзивите за това нещо. Само след 

6 месеца хората ще го приемат, защото ние ще го доказваме непрекъснато. Това което става 

със заплатите в момента трябва да има хора които ще погледнат назад и да видат, че има 

становище по този въпрос подписан от България. Г-н Младенов може да намери документ в 

еди кое си предсъединително споразумение в който е цитирано , че Общинските съветници 

нямат право да получават възнаграждение или има определена граница. Може би някои от 

другите градове ще връщат. Не трябва да допускаме това да стане при нас. Трябва да държим 

докрай. Няма да си получаваме заплатите, няма да се разписваме на ведомостта и накрая тези 

пари ще ги дарим някъде от името на Клуба. Ние се представяме като партия в Общински съвет 

и сме длъжни да играем по тези правила. Няма друг начин, обаче ще играем като отбор.  

Г-н Валентин Вълков – понятието “старейшина” се отнася само за нас петимата.Дори други 

работодатели които не са наши членове те също се държат като “болшевики” и “пролетариат” 

там от другата страна. Ако искаме да си изясним понятието “старейшини” и си набележим 

програма, аз смятам , че “старейшините” на града са тука в този Клуб и в тази зала. В 

следващите избори целта е ако може целия Общински съвет да бъде от нас защото вие 

виждате, че ние трябва да управляваме града. В програмата и бюджета на Общината е 

заложено от администрацията да бъде изпълнена и преизпълнена. Но стратегия за развитие на 

Общината няма. Опитах се да го кажа на съветниците да накарат Кмета да свърши малко 

повече от това което си е предвидил да преизпълни с наша помощ евентуално. Те въобще не 

разбраха за какво си говорим. Ако говорим за политика в перспектива без да се политизираме 

трябва да знаете, че вие сте хората които трябва да управлявате този град. Вие давате работа и 

изхранвате семействата и ако трябва да набележим някаква стратегия на регионално ниво, на 

следващите избори трябва да влезат много повече хора вътре и да започнат да работят.Твърдя 

, че тази система 14 години не е работила. Тези хора отиват там да си намерят някаква работа 

за да могат да вземат лесни пари. За нищо друго не са мислили през този период. Кмета като 

институция си изпълнява една програмка и те като папагали си гласуват каквото и да било. Ако 

може преди избори да политизират въпроса за да ги изберат пак някъде и се докопат на 

заплатка това го правят. Иначе стратегия и управление както сигурно и в другите общини това 

го няма. Аз бих приветствал такава една стратегия да обмислим какво ще правим на 

следващите избори. Защото подготовката трябва да започне отсега.  



Г-жа Йовка Николова - от името на журналистите мога да изкажа едно мнение относно 

присъствието на заседанията. На нито едно заседание на сесиите ние сме нямали присъствието 

на пет човека. Говорим за нашия вътрешен ред и понякога един глас може да наклони везната 

в някоя посока. Общо взето това е мнението на колегите – на симпатията и антипатията. Нека 

оттук нататък всички бъдат редовни. Г-н Данев нека да го попитаме ако продължава да не ходи 

нека да преостъпи на следващия. Аз съм с вас , но другите журналисти не са ангажирани.  

Г-н Митко Динев – журналистите не могат да бъдат ангажирани. Те са класово настроени срещу 

нас и ние никога не можем да разчитаме на журналистите. На заседанията винаги присъстват 

около 40 човека и това прави 10 % отсъствия. Ние сме 5 човека и когато 1 отсъства това също е 

10% , така че ние не се различаваме съществено от другите съветници по отсъствия.  

Г-н Христофор Бунарджиев – това беше по отчета на общинските съветници, направихме 

необходимите забележки и мисля, че всички обърнаха внимание на направените отчети и 

предлагам да минем към т. 2 от дневния ред. Написано е , че ще докладва г-н Шоселов, но аз 

предлагам нашия организационен секретар да ни разкаже какво представлява 

КОНСУЛТАТИВНИЯ БИЗНЕС СЪВЕТ.  

Г-н Христо Бонев – уважаеми госпожи и господа на среща с г-н Олег Стоилов /Изпълнителен 

директор на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА/ се запознах с проекта за създаване на 

КОНСУЛТАТИВЕН БИЗНЕС СЪВЕТ в Стара Загора по подобие на този вече създаден в София. 

Става въпрос за следното – към Кмета на София е създаден такъв съвет с цел да го подпомага 

във вземането на важни бизнес решения за града. Този съвет се състои от: Кмета, Българска 

стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Съюз на работодателите в 

България. При създаването на такъв съвет към Кмета в Стара Загора редно е да има наш 

представител и затова на това събрание може да се избере такъв, който да изразява 

интересите на Клуба при решаването на важни бизнес въпроси за града.  

Г-н Антон Андронов – това предложение е много хубаво, но ние можем да го направим още по-

тясно. Да направим така, че да задължим администрацията да създаде една експертна група, 

която да се занимава с конкретни инвестиционни проекти, особенно когато са свързани с хора 

имащи конкретни идеи. Без значение от къде е инвеститора, но особенно когато е от града. 

Мога да взема отношение към една инвестиция от “Багира”.Аз съм в Общински съвет и срещам 

ужасни трудности да се опитам да му помогна, тъй като работата е много бавна. Тази седмица 

отсъства член на комисия и не могат да вземат решение, другата седмица друг отсъства и пак 

не могат да се съберат, когато вземат решение протокола трябва да се подпише от Кмета но не 

може да му се поднесе защото пак някой от комисията отсъства. Това по принцип е една 

стратегия която г-н Бонев предлага и е добра за бизнес развитието в града. След това ние 

трябва да направим един правилник , да го внесем и задължим администрацията да кажем 

при инвестиция от 50 000 лева нагоре да има една оперативна група кято всеки ден да следи 

документите и да има един приемлив срок от не повече от две седмици да минат тия 

процедури. Защото в момента има безброй случаи при които инвеститора чака. Аз имах случай 

да проверя за един проект, престоял два месеца и половина и не е одобрен без да знае 

инвеститора защо/има ли кусури за отстраняване или не/. Инвеститора е готов да го 

преработи.Когато се обадих на Главния архитект се оказа, че току що щял да го подпише. Тези 

неща трябва да се движат без да се задържат от комисия. Например правителството на г-н 

Костов направи една такава комисия когато дойде МЕТРО. Така и в Общината може да се 

изгради такава комисия която да действа оперативно при значителни и важни инвестиционни 

проекти за града.  



Г-н Никола Нешев – аз спазвам процедурата, определено тя е такава и за да ми вървят нещата 

имам двама човека които всеки ден висят и чакат да ми дойде реда. Ако може да се даде 

преференция за да не чакам, но не знам дали може да стене. Ако започне да се копае преди 

работната фаза да стане, това става само за някои които по незаконен начин ползват някаквя 

преференция.  

Г-н Митко Динев – това трябва да се направи защото пречи на всички, които се занимават с 

бизнес. Това което Бонев предлага е нещо по-глобално и съвета е четиристранен по примера 

на софиянци. Това е един консултативен съвет който разглежда стратегически проблеми за 

развитието на столицата. Това до голяма степен ще бъде алтернатива на нашия Клуб и в тая 

връзка да видим какво ще предложи Кмета. Защото това което иска да направи Кмета е да 

привличе от Стопанската камара, Промишлената палата и един човек от нас. Според мен този 

човек от нас задължително трябва да бъде Председателя на Клуба.Този въпрос предполагам 

ще се реши до две седмици и аз предлагам нашия представител да бъде Председателя на 

УС.Когато ни потърсят макар, че се съмнявам в това ние трябва да сме в час, да знаем какво 

става и когато се учреди от Кмета и Председателите на Стопанска камара и Промишлена палата 

аз направо да докладвам за нашия избран представител.  

Г-н Мирослав Петков – ако приемем такова предложение да бъде Председателя на УС ние 

имаме мандатност и на 6 месеца председателите се сменят. Тогава ще се смени и участника в 

Консултативния съвет. Затова при избора трябва да решим какво ще запишем – името на г-н 

Бунарджиев или Председателя на УС.  

Г-н Стефан Шоселов – аз уважавам предложението защото досега г-н Бунарджиев се справя 

перфектно със задълженията си като Председател. Имайки предвид високата отговорност за 

това което коментираме моето мнение е, че в този съвет трябва да участва експертен 

специалист , например строителен инженер. Между нас има доста такива специалисти тъй като 

говорим за инвестиции на територията на града. Ако трябва да се вземат компетентни мнения 

и предложения смятам, че един строителен специалист, който същевременно е и сериозен 

бизнесмен /като г-н Нешев,г-н Петков/ ще вземе много по адекватни решения отколкото като 

един обикновен бизнесмен /като мен и г-н Бунарджиев/. Тук се касае за строителство и в 

Общината най-често се говори за инвестиционни проекти за гаражи, паркинги, за автогарата и 

др. Всичко това е строителство.Това е моето предложение.  

Г-н Станчо Пантов – предложението на г-н Динев е по удачно, защото проблемите които ще 

бъдат дискутирани в никакъв случай няма да бъдат на работно ниво, а на много по широко. 

Предполага се, че който и да е Председател на УС той ще бъде във всички случаи широко 

скроен бизнесмен. Смятам, че всеки от нас може да види рационалното в един икономически 

проект дори и без да е специалист в дадената област. Затова моето мнение е без да визирам 

никои личности подкрепям предложението на г-н Динев.  

Г-жа Йовка Николова – подкрепям предложението на г-н Динев. Тук става въпрос за имиджово 

участие в тази структура и този представител ще свежда до всички нас проблемите които се 

разискват.  

Г-н Пламен Русев – предлагам като резервен вариант избраните представители от Клуба и 

другите организации да имат право да делегират техни представители при отсъствие на 

титуляра.  



Г-н Христофор Бунарджиев – има две постъпили предложения – представителя на Клуба да 

бъде Председателя на УС или да бъде специалист.Предлагам да гласуваме който е съгласен 

Председателя на УС да бъде участник в Консултативния бизнес съвет от страна на Клуба към 

Кмета моля да гласува.  

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

 

Г-н Станчо Пантов – искам да ви запозная с един проблем на града който скоро ще стане 

актуален и можем да решим дали да го разгледаме на следващо събрание или сега. Свързан е 

с приватизацията на Електороразпределително дружество и директно се отнася към уличното 

осветление на града.Досега то се води на Общината и се поддържа от Електроразпределение 

като средствата се заплащат от Общината. Понякога се опрощават от Министерството на 

енергетиката. До края на май ще бъдат подадени оферти за приватизацията което веднага 

означава, че уличното осветление ще излезе извън обхвата на Енергоразпределение и ще 

остане изцяло на Общината. Не зная дали някой орган в Общината се се замислил по този 

въпрос и да се планират средства и организация за обслужване. Смятам, че това е въпрос който 

подлежи на обсъждане и нашия Клуб може да излезе с предложение да се разгледа бъдещето 

на уличното осветление в града , защото може да се окаже през зимата града да остане тъмен. 

В момента няма ясна концепция къде да бъде осветен града.  

Г-н Христофор Бунарджиев – предлагам предложението на г-н Пантов да се вземе под 

внимание, всички да помислят по този въпрос и кой каквито становища има да използваме 

създадената система за предложения и когато се генерира решение тогава да го обсъдим, 

защото в момента не сме подготвени.  

Г-н Валентин Вълков – темата е много актуална и добре е да я разгледаме на следващото 

събрание. Аз имам подготвени материали, а от два месеца не мога да взема договора, дадоха 

ми две листчета които нямат нищо общо с договора. Специално информацията за заплащане 

на електроенергията я няма вътре. Трябва да кажа, че администрацията много се страхува тази 

информация да не излезе сред обществеността. Около 500 000 лева губи Общината всяка 

година откакто се е увеличил тока само от уличното осветление. А за да се смени цялото 

улично осветление на града са нужни 600 000 лева. Тогава Общината ще плаща по 150 000 на 

година. За първа година в бюджета са заложени за плащане 900 000 лева, като обикновено се 

залага по 1 200 000 лева за плащане на тока и ремонти по осветлението. Общината плаща по 

инсталирана мощност без значение дали е светло или не. Договора така е написан и ако плаща 

по-малко от инсталирана мощност 20% неустойка. Опита да се измери излезе неуспешен. Г-н 

Желев още при първата година от мандата си сложи нови електромери и енергото ги счупи 

веднага. Веднага ги развалиха за да не могат да мерят двойнотарифно. В момента се води 

преписка между Общината и енергото кой на кого какво ще дава. Стълбовете и жиците са на 

енергото, а осветителните тела са на Общината. Тротоарите са на Общината. Едните искат искат 

да плащат данък на другите и тази преписка се води от няколко години. Това е една голяма 

каца с мед в която в момента бърка само държавата. Има много възможности да се развие 

сериозен бизнес. Стара Загора имаше единствения завод за осветителни тела, а има най-малко 

осветени площи като град – около 30%. Всички други градове имат изградени осветителни 

инсталации на почти сто процента. Има извънбюджетна програма за около 2 000 000 лева 

която тази година ще започне да работи, има и проект и може би осветлинието ще се даде на 

концесия.  



Г-н Христофор Бунарджиев – по т.3 от дневния ред искам да ви припомня, че когато 

попълвахме формулярите за кои са най-неотложните проблеми на града повечето от вас го 

посочиха като пририотет. Проблема със задръстването в центъра и т. н. трябва да се реши, аз 

не мога да ви предложа решение но това е въпрос по който си заслужава да помислите. Ако 

ние предложим една ефективна схема за движение в града това при всички случаи ще 

допринесе за нашия имидж в обществото. На времето имаше едни еднопосочни улици, а други 

двупосочни, но това безобразно положение на спиране отляво и отдясно не трябва да 

продължава. Всеки спира където си иска. Трябва да има един или два основни принципа по 

които да тръгне разработката на новата транспортна схема.  

Г-жа Йовка Николова – новия Областен управител, който ще става, формира обществен 

комитет за стратегия и развитие на образованието в областта. Този обществен съвет се състои 

само от учители и журналисти. Няколко пъти поставях въпроса на г-н Данев в съвета да участват 

работодатели които да кажат какви нужди имат от работни кадри за в бъдеще, и тогава да се 

заложат в новата образователна стратегия. До този момент не сме включени във въпросния 

обществен съвет но аз ще поканя колегите от комисията ни по образование да присъстват на 

заседанието му. Защото всеки учител се бори за работното си място, всеки директор си 

защитава училището и пак няма да стане както трябва.  

Г-н Христофор Бунарджиев – смятате ли че в рамките на нашата структура имаме хора 

способни да формират около себе си екип, който да създаде такава транспортна схема. Има 

специалисти по организация на движението и ако се наемат такива и се създаде една работна 

група може да се направи.  

Г-н Митко Динев – просто трябва да напишем 10 точки, които да прокараме в Общински съвет. 

Три да приемат пак е добре. Например да се отвори главната улица и само в почивните дни да 

бъде пешеходна зона. Напълно нормално е тя да бъде транспортна артерия през работните 

дни. В цял свят е така, и ако се отвори ще се реши с 50% проблема. Само, че търговците които 

са завзели територия и продават кафета за 30 ст. ще бъдат ощетени, но това не е голям бизнес. 

Това е радикално решение и някои ще ни намразят, и Кмета не иска да го прави. Според мен 

това е първото нещо което трябва да се направи. И други улици могат да се отворят които са 

запушени с павилиони. Живота ще потвърди дали е правилно и ако не я отворим сега ще 

бъдем принудени след време да го направим. Това е истината и трябва да го предлагаме, 

сигурен съм , че няма да го приемат, но трябва да го предложим да се види, че мислим по 

напред от другите. Ако трябва ще изкупим павилионите за да могат да се отворят улиците 

които излизат на главна артерия. Трябва да ги махнем въпреки, че ще настъпим някой 

бизнесмен, но ще се реши въпроса с транспорта.  

Г-н Никола Нешев – ако искаме наистина да решаваме въпроса би трябвало да обявим един 

конкурс от наше име в който да се явят предложения от специалисти и тогава ние ще застанем 

зад тези решения. Да се отварят и затварят улици е смешно да го обсъждаме, ние се имаме за 

сериозни хора. Това са договори, инфраструктури, транспортни артерии, града е решен по един 

определен начин и аз знам , че този въпрос се дискутира от години. Една хаотична или 

кампанийна смяна ще доведе до още по голям хаос. Ние трябва да вървим по царския път – 

когато има голяма задача се започва от задание, идеен проект, предложение и вече ние като 

инициатори можем да застанем зад този идеен проект за да върви по нататък самата 

разработка. Това е пътя. Вярно е, че не можем да паркираме но трябва да се въведе да се 

плаща при паркиране в центъра на града. Който си плати ще може да се движи в центъра 

където има работа.Сега не може защото хората си паркират колите безплатно и няма никъде 



свободно място, къде го има да се паркира безплатно. В Европа не можеш да влезеш в центъра 

без да платиш. Ние искаме комунизъм – да се спира кой където иска без да плаща и колата му 

да стои по цял ден.Това ще има бърз ефект. Това за мен е много отговорна задача. Това ще се 

разработи за 2-3 месеца от компетентни хора. Всяка наша идея трябва да бъде оформена като 

доклад и когато се чете да има смисъл.  

Г-н Христофор Бунарджиев – ние можем да дадем идеята Общината да организира конкурс за 

създаване на нова транспортна схема при следните принципи.  

Г-жа Ирина Динева – от всичко може да се прави бизнес от страна на Общината.Аз подкрепям 

г-н Нешев и дори искам да разширя въпроса. Този проект ще бъде реален, защото няма бъде 

предмет за една година. Но могат да се изградят и паркинги на общински терен. Важна тема са 

училищата. Особено голямо внимание трябва да се отдели на местата около училищата , това 

наистина е голям проект и ние трябва да го подкрепим. Има обществен транспорт, има таксита 

и за нова транспортна схема трябва да има такива специалисти на които можем да предложим 

нашето виждане на което трябва да се обърне внимание, но те трябва да го направят. Не може 

да действаме емоционално.  

Г-н Тенчо Руканов – доколкото знам миналата година Общината организира конкурс за 

транспортна схема на града като градоустройствено решение. Мисля, че сега материалите 

трябва да се предават в идейна фаза. Според мен това трябва да се обследва защото се прави 

такъв конкурс преди година. Аз мога да проуча въпроса.  

Г-н Христофор Бунарджиев – след проверката на г-н Руканов може да се окаже, че някои 

въпроси поставени от нас вече е мислено по тях и вече са стигнали да определена 

фаза.Оставяме този въпрос за следващия път и г-н Руканов ще докладва до къде е стигнал 

проекта и ще набележим решения как ще процедираме за решаването на този изключително 

важен проблем за града. По следващата точка от дневния ред докладва г-н Русев.  

 

Г-н Пламен Русев – може би сте чели моето предложение, защото го изпратих до офиса на 

Клуба и беше разпратено до всички. Това е една моя много стара идея. Правя предложение 

относно частичното решаване на един изключително важен за града въпрос, който за в бъдеще 

ще продължава да се изостря – проблемът с паркирането в централната градска част. Това не е 

нова тема, а ПРОБЛЕМЪТ на големите градове, в какъвто Стара Загора все повече се превръща. 

Броят на автомобилите вече се увеличи няколко пъти и прогресивно ще продължава да 

нараства, местата за паркиране са вече известни, а възможностите за увеличаването им са 

почти изчерпани.Шофьорите от своя страна нападат и завземат почти всеки свободен метър 

площ за да оставят по близо до целта на пребиваването си своя автомобил, общинската 

администрация поставя ограничителни стълбчета на всякъде по тротоарите, КАТ поставя 

забранителни за спиране и паркиране знаци, а самодоволни служители на същото ведомство 

пишат до забрава фишове и актове на нарушителите. И така до кога? И Общината и КАТ само 

констатират резултатите от проблема и предпочитат да се борят със следствията му, но никой 

не желае да се заеме с решаването на самия проблем. Разбира се всички разсъждения са 

подчинени на идеята Общината сама да изгради и експлоатира паркингови съоръжения, тъй-

като те ще носят гарантиран приход години наред при нищожни разходи за подръжка и 

обслужване. Продаването на право на строеж на частни фирми ще бъде акт на еднократно 

финансово инжектиране на Общината, който няма да донесе регулярни приходи в общинската 



хазна.Възможните решения в централната градска част не са многобройни но все пак следва да 

бъдат разгледани: - възможности за изграждане на многоетажен надземен паркинг. - 

изграждане на паркинг на свободен общински терен в централна градска част- липсва такъв 

терен - приспособяване за паркинг на готова сграда /ако в конструктивно отношение отговаря 

на -изискванията/ в случая се има в предвид бившата сграда на Тютюневия монопол на ул. Цар 

Шишман, която Общинската агенция за приватизация от дълго време продава. - възможности 

за изграждане на едноетажен или многоетажен подземен паркинг.В случая за реализирането 

на подобна идея отново е необходим свободен терен, като има чудесна възможност той да 

бъде осигурен на няколко места в града. - всички училища в града разполагат, освен със сгради 

за учениците и с достатъчно обширни дворове, които са асфалтирани площадки, 

предназначени за спортни и културно-масови занимания.Няма проблеми да продължат да 

изпълняват същите функции но в срока на лятната ваканция, същите могат да бъдат изкопани и 

под тях е напълно възможно да бъдат изградени едно или многоетажни паркинги, чиито 

покриви да бъдат отново асфалтирани и пригодени за нормалната училищна дейност до края 

на ваканцията.По този начин с нищо няма да бъде нарушена училищната инфраструктура и 

комфорта на учениците, но ще бъдат създадени изключителни удобства за техните родители-

гражданите на Стара Загора.Много удобни в случая поради централното си разположение са 

дворовете на II-ро ОУ, граничещо с ул. Х.Д. Асенов и ул. Ген. Столетов; IV-то, граничещо с бул. 

Цар Симеон, V-то ОУ, граничещо с ул. Ген. Гурко; VI-то ОУ, граничещо с ул. Хр. Ботев, Гимназия 

Хр. Ботев, граничеща с бившата ул. Толбухин и Техникума за обществено хранене, чиито двор 

граничи с ул Сава Силов.На практика всяко училище или детска градина разполагат с двор, 

който може да изпълни подобно предназначение. В случая са изброени само училищата в 

идеалния център, където проблемът с паркирането е най-остър, а навременната ни реакция 

няма да го направи неуправляем.  

 

Г-н Стефан Шоселов – тази дискусия я отложихме от миналото събрание за да може да улегне в 

главите ни и да преценим кое е по правилно за града. Това предложение е много добро но 

дали да бъдат под училищата или евентуално под едни площи като пазарите. За няколко 

години броя на транспортните средства в страната се е увеличил с 250 % и респективно и в 

нашия град. Ако се направи по европейски с вентилационни уредби, които да изкарват над 

училищата изгорелите газове ще е перфектно. Но тази вентилация струва много скъпо и ще се 

окаже, че ще струва колкото самия гараж. Това са едни огромни средства и не виждам на този 

етап кой ще финансира такава операция. Ако можем да възложим да стане нещо като конкурс 

за това къде да бъдат направени и как да бъдат изпълнени гаражите.  

Г-н Антон Андронов – да гласуваме например един бюджет от 10 000 лева по тия два въпроса и 

направим един конкурс за изработване на идеен проект за транспортна схема и паркинги. 

Резултатите от този конкурс ние ще ги приемем и внесем в Общината като подарък от Клуба. 

Тогава Общински съвет и администрацията като имат аргументацията могат да ги приемат и 

включат във финансирането. Това предлагам да го гласуваме.  

Г-н Станчо Пантов – проблема с паркирането е важен в две отношения. Първо не стигат 

паркоместата в града и автомобилите са много и второ, че паркирайки по хаотичен начин тези 

автомобили пречат на нормалното движение. В тази връзка имам две предложения. Първо по 

главната от Верея нагоре всички знаят за местостянката на такситата, покрай пазара и други 

главни улици винаги е задръстено с коли. Спокойно тези места могат да се учредят като 

общински паркинги и ще влизат постъпления в Общината като всеки ще се замисли като е лев 



на час дали ще си остави колата цял ден там. Предлагам една комисия да избере улиците 

които да се учредят като общински паркинги и организира експлоатацията им. Второ всеки 

строител знае, че нулевия цикъл на една сграда е най скъпата част на сградата. На запад този 

проблем се решава с вертикални паркинги. В града има много места в централната част на 

града, които или са пустеещи или над тях има сгради които не заслужават да стоят. Тези места 

могат да бъдат дадени чрез търг и предприемачи да си построят вертикални паркинги. На един 

ферибот се вижда на колко малко пространство колко много коли се събират без да има 

опастност.  

Г-н Мирослав Петков – само преди няколко години в центъра на града се плащаше по 50 ст. и 

нямаше много желаещи да паркират. Моята работа е в центъра на града и навсякъде спокойно 

си паркирах. Това е най лесното първоначално решение на въпроса.  

Г-н Недялко Недялков – наред с всички неща които се говориха , аз мисля, че тези кортове до 

пощата не трябва да бъдат там на тази мръсотия в центъра на града. Там може да се изгради 

един вертикален паркинг, който да събере повече от 500 автомобила и въпроса ще бъде 

кардинално решен. Друго подходящо петно в града нямаме.  

Г-н Пламен Пейчев – всички знаете, че в момента в района на Окръжна болница има един 

паркинг, който е в района на болницата и до него има една голяма изкопана дупка. Тя стои от 

десетина години и там се събират само боклуци. Много лесно може да се изгради един нов 

паркинг. Около болницата е много неврологично място и няма къде да се паркира.  

Г-н Христофор Бунарджиев – преди да се построят паркинги и гаражи трябва да научим хората, 

че безплатно нещо няма. Първо трябва да въведем платено паркиране в града за да може 

после тези, които инвестират в паркингите да разчитат наистина на възвращаемост. Защото ако 

има несанкционирано паркиране едните ще строят паркинги, а другите ще паркират където си 

искат. Това е въпрос на концепция – трябва да се започне с паркирането в централната градска 

част да се заплаща на час.  

Г-н Антон Андронов – достатъчно време има когато се получат материалите общинските 

съветници заедно с председателите на комисии да вземат становища. Да участва и УС. 

Председателите на комисии да се обръщат към членовете на комисиите си за да оформят 

становища. Когато се съберем на събрание вече да имаме становища на комисиите и да се 

предлагат проекти за решения. По последните две точки от дневния ред предлагам да 

гласуваме моето предложение да гласуваме бюджет за конкурс.  

Г-н Христофор Бунарджиев – имайте предвид, че всяка една комисия си получава материалите 

и никоя досега не е взела отношение. Другия път ще вдигам председателите на комисии да си 

казват становището по техните материали.  

Г-н Недялко Недялков – нека от следващия път председателите на комисии си съберат 

членовете и разгледат материалите и после в УС председателите на комисии да изразяват 

становищата на комисиите си.  

Г-н Христофор Бунарджиев - въпроса е доколко комисиите ще могат да дават работоспособни 

проекти, защото това ще изисква време.Това нещо сме го гласували и въпроса е , че до 

момента няма работеща комисия. Напомням на всички председатели на комисии техните 

задължения, които произтичат от това , че те са избрани. Както аз намирам време да събирам 

УС и да подготвим материали за дневен ред, по същия начин комисиите трябва да намират 



време да се събират, обсъждат материалите и дават готови решения, защото много 

неефективно върви времето.  

Г-н Никола Нешев – аз мисля да подходим по най удачния начин. Има трима бивши Главни 

архитекти на града – арх. Беров, арх. Илчев, арх. Иванов и сегашния Главен архитект. 

Предлагам да ги поканим на среща за да видим как стои във времето въпроса, тъй като дълго 

време е бил дебатиран, те ще ни кажат до какво ниво са нещата. И след срещата да 

реализираме предложението на г-н Андронов. Един такъв проект е голяма работа. Ние 

говорим за един доклад, който да формира отношението ни по въпроса и ние като Клуб да го 

предоставим на Общинския съвет да го гласува и вземе решение. Ние не можем да кажем “тук 

паркинг, там партинг”, това Общината ще го каже. А за това което е на пожарната, аз 

проектирах работната фаза на конструкцията на подлез между “Славянска” и “Руски” и преди 

25 години . Значи тези проблеми и тогава са дебатирани. А за пожарната от 7 години се правят 

сериозни постъпки от определени хора. Става въпрос за сградата , площадките, спортните 

игрища и там може би е най чудесното място за един подземен паркинг като игрищата отгоре 

си останат. Общината не може да го предложи под никаква форма този терен. Какво ще 

правим ние като Общината трябва да го учреди по някакъв начин - на концесия ли, на търг ли, 

на продажба ли и да стане разговора реален. Значи ние трябва да генерираме идеята и нашата 

задача да бъде дотам – предлагаме и ако може Общината да вземе решение. Това е бизнес 

поведение което трябва да имаме. Да се отпушат всички задръстени улици и тези безкрайно 

пустеещи места и др. Трябва проекта да стане реален. Аз не споделям становището, че няма 

пари, има пари, но не могат да се харчат от хората , защото няма за какво да ги харчат /няма 

терен/.Например Айфеловата кула е дадена на концесия, Айфел я направил и 30 години по 

късно тя е върната на Парижката община. Значи и ние можем да направим така. Тези неща са 

толкова стари, ние трябва да определим конкретност на нашите неща, да ги генерираме като 

идея, да ги предложим на Общината и тя да ги обработи и обяви този обект за реален. Няма 

обявен парцел от Общината непродаден досега.  

Г-н Христофор Бунарджиев – аз предлагам да натоварим г-н Нешев с тази задача - всеки трябва 

да бъде полезен в рамките на своята компетентност и виждате , че единствените смислени 

изказвания по въпроса бяха направени от него  

Г-н Никола Нешев – аз се наемам да осигуря присъствието на архитектите за срещата, но от 

Клуба да не бъда сам , а да се излъчат още 2-3 човека.  

Г-н Недялко Недялков – това е една много хубава идея, но по добре ще бъде да ги поканим на 

събрание и ги изслушаме всички, а не да се коментира само в комисията.  

Г-н Антон Андронов – г-н Нешев да осигури тази среща, след което да упълномощим УС 

директно да обяви конкурса по задание което ще изработят – идеен проект. След което този 

проект ще го коментираме със спечелилите конкурса и в крайна сметка ще го внесем в 

Общински съвет да се разработи. Г-н нешев е прав, че Общината трябва да го реши.  

Г-н Христофор Бунарджиев – представяте ли си какъв дивидент ще бъде за нас, ако ние 

излезем с финансирана от нас концепция за това как да се реши въпроса. Гражданите ще кажат 

- ето работодателите организираха конкурс, платиха за проекта и го подариха на Общината за 

да се решат тези проблеми на града.  

Г-н Николай Шопов – аз предлагам в тази група бъдат избрани следните наши членове: 

Председателя на Комисията по териториално развитие, строителство, транспорт и жилищна 



политика – г-н Тенчо Руканов, Председателя на Комисията по финанси и бюджет – г-н 

Драгомир Драгов, Председателя на Комисията по имоти, стопанска и инвестиционна политика 

– г-н Никола Нешев и Председателя на Комисията по законност, обществен ред и граждански 

права – г-н Недялко Младенов плюс Председателя на Управителния съвет – г-н Христофор 

Бунарджиев. Това е нашата група която ще работи по този въпрос. Те ще се срещнат с 

архитектите, освен това има една постоянна комисия по безопастността на движението в града 

, има и един обществен съвет в който има включени много други организации. Всички те ще се 

отзоват на този проблем. След срещата с архитектите ще се избистрят нещата и ще се види 

къде е нашето място и какво вече ще бъде като отношение от наша гледна точка. И ако се 

наложи после ще направим както г-н Недялков предлага среща с архитектите и с хора от 

Общината и всички ще са наясно.  

Г-н Христофор Бунарджиев – предлагам следното решение – комисия във състав: Председателя 

на УС плюс Председателите на изброените четири комисии да оглавят временна комисия за 

решаване на проблема по точки 3 и 4 от дневния ред за създаването на нова транспортна 

схема и направа на паркинги в града, която да направи среща с архитектите и да започне 

процедурата по формиране на работно задание, финансирано от клуба, което след като бъде 

завършено да бъде подарено след необходимия медиен отзвук на Общината като инвестиция 

в бъдещето на нашия град.  

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

 

Г-н Христофор Бунарджиев – аз се радвам, че всеки път има предложение за приемане на нови 

членове в Клуба. Постъпило е заявление от г-н Митко Вълев Митев. Вие сте запознат с Устава на 

Клуба и го приемате, Ваши поръчители са г-н Недялков и г-жа Иванова и Ви моля да разкажете 

за професионалната си кариера. Да разберем дали отговаряте на условията за приемане в 

Клуба.  

Г-н Митко Митев – аз съм в частния бизнес от 1990 г. с фирмата “Амброзия-90” като едноличен 

търговец. Започнал съм с туристическа дейност до 2000 г., после направих ЕООД и от 2001 г. е 

ООД. Фирмата се занимава с недвижими имоти от 1994 г. , с търговия, складове съм имал в тук 

и в Бургас, наред с тази дейност имам и преводи и легализации, застраховки, автобусни билети 

– всичко 7-8 дейности имам във фирмата си. Имам 7 работни места.  

Г-н Христофор Бунарджиев – за какво можем да Ви търсим, защото едно от най важните неща 

които ние правим, това е да поддържаме бизнес контакти по между си. Каква е Вашата 

основна дейност?  

Г-н Митко Митев – агенция за недвижими имоти.  

Г-н Христофор Бунарджиев – аз предлагам кандататурата на г-н Митко Митев да бъде приета от 

членовете на Общото събрание, да бъде приет за член на Клуба и моля да гласувате.  

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

 

Г-н Стефан Шоселов – колеги от името на УС искам да благодаря на г-н Недялков за перфектно 

пров 


