
Протокол от 27.04.2004г.  

 

Днес 27.04.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 72 члена списъчен състав присъстваха 53 члена. 

Гости на събранието са арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

 

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

2.Нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

Състояние на проекта за нова транспортна схема на града от проведения при Общината конкурс – 

докладва г-н Тенчо Руканов  

Виждания на арх. Иванов относно създаването на нова транспортна схема  

 

3. Предложение на г-н Николай Шопов за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ – докладва г-н Николай Шопов  

 

4. Обсъждане на предложение относно улесняване достъпа на граждани до Община Стара Загора – 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

 

5. Предложения от заседанието на общинските съветници и Председателите на комисии от Клуба 

относно материалите за Общинска сесия на 29.04.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието, представи 

гостите арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев и предостави думата на г-н Валентин Вълков по т. 1 

от дневния ред.  

 

Г-н Валентин Вълков подробно запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от 

Клуба до момента. Подчерта, че като Председател на комисията по имоти от месец ноември 2003 г. 

е поискал писмено и устно от Общинска администрация да предостави информация за имотите на 

Община Стара Загора и каква е бъдещата стратегия, но до момента не е предоставена такава. Друго 

искане е за договора на Общината с Енергоразпределение и как се стопанисва уличното 

осветление. В седемдневния срок за предоставяне на информацията бе предоставен само един лист 

от договора. Продължава липсата на информация и по този въпрос. Това е в разрез и с двете 

наредби за работа на Общинската администрация, която определено продължава да не спазва 

ангажиментите си. Предложението на г-н Андронов “Автобусни превози” да си трансформира 

лизинга в банков кредит и по този начин да се реализира икономия между 20 и 50 хиляди лева не 

бе прието поради това , че общинските съветници от Клуба бяха активно против общинските 

съветници да получават възнаграждения. Въпреки всичко общинските съветници си позволяват да 

гласуват на инат неща които не са в изгода на Общината. Важна крачка на Общината е започването 

да се отдават имоти на концесия – такъв е случая за започване на процедурата за предоставяне на 

спортния комплекс в с. Горно Ботево. Това става с активното участие на общинските съветници от 

Клуба. Това е първа стъпка в 14 годишната история на демокрацията. До миналата година всички 

желания са били блокирани от групата на БСП, но тази година не можаха да намерят аргументи и 

практически започва концесионирането на обекти, които не могат да бъдат продавани и ще бъдат 

стопанисвани през един дълъг период. Това е историческа крачка за която спомогна Клуба на 

Работодателя. Прие се и Наредбата за обществения ред като първите резултати вече са налице – 

наказания и глоби. Искрено се надяваме тази Наредба да бъде в полза на Общината и хората 

занимаващи се с този бизнес. Надяваме се да не бъде трансформирана и изтълкувана по друг начин 

и да се използва за получаване на привилегии и спъване на работата. Работното време в центъра 

за услуги в Общината ще бъде променено, като мнението на всички общински съветници е то да 

бъде непрекъснато. В Общината ще се открие гише което да обслужва само фирми и юридически 



лица. Поискана е информация за това какъв наем плащат партийните централи за клубовете си и 

как се стопанисват тези имоти, но от 40 дена няма никакъв отговор. По неофициална информация 

те не плащат нищо или плащат стотинки за квадратен метър, което е в разрез с пазарната 

икономика.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Бунарджиев запозна присъстващите с резултатите от 

проведената среща на комисията от Клуба с арх. Иванов, арх. Василев и арх. Илчев относно 

техните виждания за нова транспортна схема на гр. Стара Загора и предостави думата на г-н Тенчо 

Руканов, преди арх. Иванов да изложи своите виждания.  

 

Г-н Тенчо Руканов – запозна присъстващите, че Общината е възложила изготвянето на общ 

градоустройствен план за развитието на гр. Стара Загора и един от елементите е транспортната 

схема. Този план се състои от три етапа като първия е минал преди месец, следва втория етап за 

направа на идеен проект и накрая работния проект. Това приблизително ще стане в рамките на 1-2 

години. Ние имаме виждания, но трябва да видим предложенията на Общината и тогава да 

обсъждаме като до тогава всеки може да направи предложение за обсъждане.  

Арх. Иван Иванов – запозна обстойно присъстващите с проблемите по транспортната схема на гр. 

Стара Загора като подчерта, че една транспортна схема е добра тогава когато разпределя 

равномерно пътникопотоците във всички улици на града , а не ги концентрира в 2-3 улици както е 

в момента и се спря на четири основни точки :  

1.Създаване на нови транспортни връзки  

 

Бул. “Цар Симеон Велики” – три чучура – север  

Бул. “Цар Симеон Велики” – път с. Еленино – ул. “Капитан Петко войвода”  

Бул. “Славянски” – ул. “Капитан Петко войвода”  

Разширение на бул. “Славянски” от ул. “Димчо Стаев” до надлеза за гр. Димитровград  

Продължение на ул. “Августа Траяна” до пътя за с. Хрищени  

Реконструкция на кръстовище ул. “Стефан Караджа” – бул. “Славянски”  

Студентско градче – път Старозагорски минерални бани  

Окръжна болница – кв. Железник – Старозагорски минерални бани  

 

2. Отваряне на затворени улици  

 

Бул. “Генерал Гурко”  

Продължението на ул. “Отец Паисий” през двора на Берое  

Премахване на павилиони и отваряне на улици за да се разпредели пропорционално движението по 

всички улици  

 

3. Създаване на места за паркиране  

 

Успоредно на оста на движение по улиците  

Перпентикулярно или под наклон  

Търгове за подземни и надземни гаражи – почти не се провеждат, а това е начин да се спре 

строителството на незаконни гаражи.  

 

4. Връзки на гр. Стара Загора с магистрала “Тракия”  

 

От пътя за гр. Раднево  

От пътя за гр. Димитровград  

От с. Еленино – с. Калояновец  

Относно връзките с магистралата арх. Иванов посъветва присъстващите Общински съвет да вземе 

решение за тези три връзки които са необходими за града , да получи подкрепата на Областната 

управа и се внесе като аргументирано предложение в Министерски съвет за разглеждане.  

 

Арх. Емил Василев – обърна вниманието на присъстващите върху два аспекта, които могат да се 

осъществят поетапно и то в не особено далечно бъдеще. Първият е да бъде разработена подробна 



схема от Общината за поетапно изграждане на паркинги които да облекчат паркирането в 

централната градска част. Втория е като се приема градоустройствения план да бъде обърнато 

внимание на приоритетите, които той ще даде по отношение изграждането на улици. По добре е да 

се започнат 1-2 улици и се изградят нацяло и после да се започнат нови отколкото да се започнат 

5-6 улици и да не могат да се завършат с години. Чрез общинските съветници от Клуба това ще 

може да се осъществи.  

 

Отношение по т. 2 от дневния ред взеха следните членове от Клуба:  

 

 

Г-жа Станка Петева – попита защо е разрешено движението по ул. “Митрополит Методи Кусев”, 

няма къде да се паркира и движението на коли е с голяма скорост. Възможно ли е да се направи 

нещо по този въпрос и какъв е начина.  

Арх. Иван Иванов – отварянето, затварянето на всички улици и режима на преминаване е 

единствено приоритет на Общината. Същото се отнася и за контрола по паркирането. Да се направи 

едно предложение от живущите на улицата и се внесе в Общината за решаване на проблема ви. 

Единствения силен орган на местното самоуправление това е Общинския съвет и всички съветници 

биха подкрепили добри идеи, които да се изискат от Общинската администрация да реализира.  

Г-жа Йовка Николова – преди 5 г. заместник кмета г-н Георгиев даде обещание пред медиите, че 

ще реши въпроса с незаконните гаражи и досега не само не е решен, но те никнат постоянно като 

гъби. Тъй като ще минат години до прилагането на градоустройствения план, не може ли Общината 

по подобие на гр. Казанлък да взема наем от незаконните гаражи.  

Арх. Иван Иванов – няма никакви пречки до приемането на градоустройствения план да се 

изграждат гаражи – подземни или надземни. Няма пречка за по едно лято да се изградят подземни 

гаражи в някои училища. Трябва да се изисква да се подобри транспортната схема в града.  

Г-н Митко Динев – този план ще се реализира за десетина години, след няколко години града ще се 

задръсти в центъра. Предлагам бул. “Цар Симеон Велики” да се отвори за леки автомобили. Това 

няма да се приеме добре от гражданите и никоя администрация няма да го предложи заради 

изборите. Но друг път няма и ние трябва да го предложим, защото никоя партия няма да го направи 

. Ние трябва да генерираме тази идея, защото рано или късно този въпрос ще стане належащ. В 

момента с нашите 5 общински съветника ние не сме в състояние да влияем на решенията на 

Общински съвет, но ако даваме отпор на такива решения, които целят само да облагодетелстват 

някои партии, хората ще разберат , че ние мислим за развитието на града. Така на другите избори 

ще сме повече в Общински съвет и ще защитаваме по-добре интересите на нашите съграждани. 

Задачата на този мандат е да направим всичко възможно за подобряване на благосъстоянието на 

средния гражданин, да генерираме такива идеи, които ще се харесат и тогава ще заслужим 

доверието на обществеността.  

Г-н Ангел Мангараков – попита възможно ли е ремонтите по улиците да не се извършват денем, 

защото затрудняват движението  

Арх. Иван Иванов – при ремонт трябва да се направи временна организация на движението и в 

момента това което се прави е незаконно. Общинска администрация трябва да изисква това от 

изпълнителя и да го контролира. Още един проблем - Общински съвет трябва да изиска от 

Общината миенето на улиците да става през нощта както е по цял свят.  

Г-н Огнян Тодоров – обърна внимание върху контрола на транспортния трафик, който включва 

светофарите, пътните знаци и маркировката. Ако се използват ефективно ще регулира достатъчно 

добре транспортния трафик. Броя на светофарите се увеличава без да се засича тяхното време и 

сме свидетели как на всеки следващ светофар сме все на червено. Трябва да се използва 

централизирана система за управление на светофарите заедно с датчици за засичане на потоците и 

на един диспечерски пулт да се следи за аварии, преминаване на ешалони и други събития, 

потоците да бъдат моментално пренасочени. Предлагам една такава система да се отдаде на 

концесия.  

Г-н Недялко Недялков – попита какво е виждането за решаване на транспортния проблем в малкия 

“Железник”, изграждането на многоетажен паркинг зад пощата и как ще се реши въпроса с 

паркингите под дворовете на училищата по отношение на околната среда.  

Арх. Иван Иванов - прекарването на тази главна комуникация от “Трите чучура- север” и “Лозенец” 

до пътя за с. Еленино е абсолютно възможно като се засегне малко от “Руския пазар”. За гаражите 

под дворовете на училищата не е проблем – например при “Иван Вазов” влизането ще става от ул. 

“Христо Ботев” с изграждане на една рампа към подземния паркинг и с нищо няма да наруши двора 

на училището. Там няма нито едно дърво и даже с реконструкцията могат да се приложат 

технологии за озеленяване на двора. Зад пощата не може да се построи многоетажен паркинг, тъй 

като там е запазено място за една универсална зала.  

Арх. Емил Василев – взе отношение по изграждането на многоетажни паркинги. Обясни, че това е 



спасението за паркиране в централната градска част. Проблема е, че докато всеки паркира на 

тротоара безнаказано няма да отиде да паркира в многоетажен паркинг срещу заплащане. Истината 

е в контрола – например в София с паяците е решен проблема. Построяването на такъв паркинг 

струва пари и те трябва да се възвърнат. Колкото до училищата с построяването на подземни 

гаражи дворовете им могат да се направят по приветливи и по никакъв начин няма да се увеличи 

замърсяването на въздуха. Когато се строят такива неща се предвиждат и съответните инвестиции 

за залесяване.  

Г-н Димитър Рашев – наблегна да не се пренебрегва човешкия фактор, защото много хора се 

движат пеша по тротоарите, жени с детски колички и инвалиди. Не трябва да се дава приоритет на 

улиците, паркингите и гаражите. Никой тук не поставя въпроса за унищожените тротоарни площи в 

града. Последните 15 години нищо не е направено по този въпрос. Всеки от вас има близки и 

познати които изпитват тези трудности , но това се оставя на заден план. В развитите страни се 

правят по 8 кв. м. площ на глава от населението, а като се погледнат кварталите се вижда какво 

предоставя изпълнителната власт на гражданите. Предлагам Клуба ако може да накара 

изпълнителната власт да отдели средства и възстанови тротоарните площи в града. Хората няма 

къде да се движат – инвалидите и майките с колички се движат по уличните платна. Това е част от 

транспортната схема на този град и мисля, че архитектите ще ме подкрепят.  

Г-н Христофор Бунарджиев – всичко това е вярно, но фактически пешеходците намаляват за сметка 

на движещите се с автомобили. Автомобилите са се увеличили три пъти и при положение, че града 

си остава същия нещо ще се променя за сметка на друго нещо. Не може едновременно да растат и 

паркингите и тротоарите  

Г-жа Станка Петева – мисля, че нещата са взаимно свързани - тротоарите са развалени защото 

колите няма къде да паркират.  

Арх. Иван Иванов – има решение на проблема – когато има място за паркиране, колите няма да се 

качват на тротоара. Този процес може да се контролира – например който строи магазин да се 

задължава да изгражда няколко места за паркиране.  

Г-н Станчо Пантов – на новоизграждащите се светофари, както и на старите да се монтират 

часовници, които да показват кога ще се смени светлината  

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се задължи общинската администрация да създаде нова транспортна схема на града, като я 

постави на широка обществена дискусия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 53  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Христофор Бунарджиев по точка 3 от дневния предостави думата на г-н Николай Шопов.  

 

 

Г-н Николай Шопов – подчерта, че при въвеждането на проекта ще се получи значителен 

икономически ефект и при сегашното окаяно състояние на “Автобусни превози” това ще допринесе 

до неговата стабилизация. Отделно има значителен екологичен ефект и ще престанат кражбите на 

гориво.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – тъй като експертното становище показва по безспорен начин ползите 

от прилагането на проекта предлагам Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се открие процедура за провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 

работа с природен газ.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

За 52  

Против 0  

Въздържали се 1  

 

По 4 точка от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев оттегли предложението и предостави думата 

на г-н Николай Шопов по точка 5 от дневния ред.  

 

 

Г-н Николай Шопов – запозна присъстващите с предложенията по дневния ред на Общинската 

сесия от заседанието на общинските съветници с Председателите на комисии от Клуба, проведено 



на 22.04.2004 г.:  

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – подкрепяме решението да бъдат закрити двете дружества. Предлагаме два 

варианта за “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД: единия е дружеството да бъде 

приватизирано и другия вариант е да се закрие и остане едно звено от 6-8 човека с контролни и 

възлагателни функции, но не и с персонал който да извършва тези дейности. Да се отиде на 

вариант конкурси и възлагане на поръчки. За предложението относно “Охрана и сигурност” ЕООД 

предлагаме при създаването си новото звено бъде с намален персонал.  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – предлагаме 

да се въздържим и се гласува съобразно обстановката в по време на сесията. Комисията е дала 

мнение за г-н Маринов, но това не значи, че той е подходящия.  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 



повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

Г-н Христофор Бунарджиев – запозна присъстващите с аргументите на кмета по предложението 

относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества “Благоустройство, 

озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на общинска дейност – 

звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено “Самоохрана” и 

предложи Клуба да подкрепи предложеното решение. Запозна обстойно присъстващите за срещата 

на общинските съветници и ръководството на Клуба с кмета, състояла се по негова инициатива. По 

предложението за избор на Управител на “Автобусни превози” ЕООД г-н Митко Динев предложи 

Клуба да подкрепи инж. Валентин Иванов Вълчев  

 

Предложенията бяха подложени на гласуване:  

За 52  

Против 1  

Въздържали се 0  

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 

задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена дискусия, 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора.  

2. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да се 

открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ.  

3.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят мнението на 

Клуба по материалите за Общинска сесия както следва:  

 

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 



Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – приема се предложеното решение  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – подкрепя 

кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви, че на 06.07.2004 г. от 19 

часа в клуб-ресторант “Ескейп” ще се проведе Общо събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” за избор на нов Управителен съвет. Г-н Бунарджиев закри събранието поради изчерпване 

на дневния ред.  

Днес 27.04.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 72 члена списъчен състав присъстваха 53 члена. 

Гости на събранието са арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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



2.Нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

 

Състояние на проекта за нова транспортна схема на града от проведения при Общината конкурс – 

докладва г-н Тенчо Руканов  

Виждания на арх. Иванов относно създаването на нова транспортна схема  

 

3.Предложение на г-н Николай Шопов за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ – докладва г-н Николай Шопов  

 

4. Обсъждане на предложение относно улесняване достъпа на граждани до Община Стара Загора – 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

 

5. Предложения от заседанието на общинските съветници и Председателите на комисии от Клуба 

относно материалите за Общинска сесия на 29.04.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието, представи 

гостите арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев и предостави думата на г-н Валентин Вълков по т. 1 

от дневния ред.  

 

Г-н Валентин Вълков подробно запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от 

Клуба до момента. Подчерта, че като Председател на комисията по имоти от месец ноември 2003 г. 

е поискал писмено и устно от Общинска администрация да предостави информация за имотите на 

Община Стара Загора и каква е бъдещата стратегия, но до момента не е предоставена такава. Друго 

искане е за договора на Общината с Енергоразпределение и как се стопанисва уличното 

осветление. В седемдневния срок за предоставяне на информацията бе предоставен само един лист 

от договора. Продължава липсата на информация и по този въпрос. Това е в разрез и с двете 

наредби за работа на Общинската администрация, която определено продължава да не спазва 

ангажиментите си. Предложението на г-н Андронов “Автобусни превози” да си трансформира 

лизинга в банков кредит и по този начин да се реализира икономия между 20 и 50 хиляди лева не 

бе прието поради това , че общинските съветници от Клуба бяха активно против общинските 

съветници да получават възнаграждения. Въпреки всичко общинските съветници си позволяват да 

гласуват на инат неща които не са в изгода на Общината. Важна крачка на Общината е започването 

да се отдават имоти на концесия – такъв е случая за започване на процедурата за предоставяне на 

спортния комплекс в с. Горно Ботево. Това става с активното участие на общинските съветници от 

Клуба. Това е първа стъпка в 14 годишната история на демокрацията. До миналата година всички 

желания са били блокирани от групата на БСП, но тази година не можаха да намерят аргументи и 

практически започва концесионирането на обекти, които не могат да бъдат продавани и ще бъдат 

стопанисвани през един дълъг период. Това е историческа крачка за която спомогна Клуба на 

Работодателя. Прие се и Наредбата за обществения ред като първите резултати вече са налице – 

наказания и глоби. Искрено се надяваме тази Наредба да бъде в полза на Общината и хората 

занимаващи се с този бизнес. Надяваме се да не бъде трансформирана и изтълкувана по друг начин 

и да се използва за получаване на привилегии и спъване на работата. Работното време в центъра 

за услуги в Общината ще бъде променено, като мнението на всички общински съветници е то да 

бъде непрекъснато. В Общината ще се открие гише което да обслужва само фирми и юридически 

лица. Поискана е информация за това какъв наем плащат партийните централи за клубовете си и 

как се стопанисват тези имоти, но от 40 дена няма никакъв отговор. По неофициална информация 

те не плащат нищо или плащат стотинки за квадратен метър, което е в разрез с пазарната 

икономика.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Бунарджиев запозна присъстващите с резултатите от 

проведената среща на комисията от Клуба с арх. Иванов, арх. Василев и арх. Илчев относно 

техните виждания за нова транспортна схема на гр. Стара Загора и предостави думата на г-н Тенчо 

Руканов, преди арх. Иванов да изложи своите виждания.  

 

Г-н Тенчо Руканов – запозна присъстващите, че Общината е възложила изготвянето на общ 

градоустройствен план за развитието на гр. Стара Загора и един от елементите е транспортната 

схема. Този план се състои от три етапа като първия е минал преди месец, следва втория етап за 

направа на идеен проект и накрая работния проект. Това приблизително ще стане в рамките на 1-2 



години. Ние имаме виждания, но трябва да видим предложенията на Общината и тогава да 

обсъждаме като до тогава всеки може да направи предложение за обсъждане.  

Арх. Иван Иванов – запозна обстойно присъстващите с проблемите по транспортната схема на гр. 

Стара Загора като подчерта, че една транспортна схема е добра тогава когато разпределя 

равномерно пътникопотоците във всички улици на града , а не ги концентрира в 2-3 улици както е 

в момента и се спря на четири основни точки :  

1.Създаване на нови транспортни връзки  

 

Бул. “Цар Симеон Велики” – три чучура – север  

Бул. “Цар Симеон Велики” – път с. Еленино – ул. “Капитан Петко войвода”  

Бул. “Славянски” – ул. “Капитан Петко войвода”  

Разширение на бул. “Славянски” от ул. “Димчо Стаев” до надлеза за гр. Димитровград  

Продължение на ул. “Августа Траяна” до пътя за с. Хрищени  

Реконструкция на кръстовище ул. “Стефан Караджа” – бул. “Славянски”  

Студентско градче – път Старозагорски минерални бани  

Окръжна болница – кв. Железник – Старозагорски минерални бани  

 

2. Отваряне на затворени улици  

 

Бул. “Генерал Гурко”  

Продължението на ул. “Отец Паисий” през двора на Берое  

Премахване на павилиони и отваряне на улици за да се разпредели пропорционално движението по 

всички улици  

 

3. Създаване на места за паркиране  

 

Успоредно на оста на движение по улиците  

Перпентикулярно или под наклон  

Търгове за подземни и надземни гаражи – почти не се провеждат, а това е начин да се спре 

строителството на незаконни гаражи.  

 

4. Връзки на гр. Стара Загора с магистрала “Тракия”  

 

От пътя за гр. Раднево  

От пътя за гр. Димитровград  

От с. Еленино – с. Калояновец  

Относно връзките с магистралата арх. Иванов посъветва присъстващите Общински съвет да вземе 

решение за тези три връзки които са необходими за града , да получи подкрепата на Областната 

управа и се внесе като аргументирано предложение в Министерски съвет за разглеждане.  

 

Арх. Емил Василев – обърна вниманието на присъстващите върху два аспекта, които могат да се 

осъществят поетапно и то в не особено далечно бъдеще. Първият е да бъде разработена подробна 

схема от Общината за поетапно изграждане на паркинги които да облекчат паркирането в 

централната градска част. Втория е като се приема градоустройствения план да бъде обърнато 

внимание на приоритетите, които той ще даде по отношение изграждането на улици. По добре е да 

се започнат 1-2 улици и се изградят нацяло и после да се започнат нови отколкото да се започнат 

5-6 улици и да не могат да се завършат с години. Чрез общинските съветници от Клуба това ще 

може да се осъществи.  

 

Отношение по т. 2 от дневния ред взеха следните членове от Клуба:  

 

 

Г-жа Станка Петева – попита защо е разрешено движението по ул. “Митрополит Методи Кусев”, 

няма къде да се паркира и движението на коли е с голяма скорост. Възможно ли е да се направи 

нещо по този въпрос и какъв е начина.  

Арх. Иван Иванов – отварянето, затварянето на всички улици и режима на преминаване е 

единствено приоритет на Общината. Същото се отнася и за контрола по паркирането. Да се направи 



едно предложение от живущите на улицата и се внесе в Общината за решаване на проблема ви. 

Единствения силен орган на местното самоуправление това е Общинския съвет и всички съветници 

биха подкрепили добри идеи, които да се изискат от Общинската администрация да реализира.  

Г-жа Йовка Николова – преди 5 г. заместник кмета г-н Георгиев даде обещание пред медиите, че 

ще реши въпроса с незаконните гаражи и досега не само не е решен, но те никнат постоянно като 

гъби. Тъй като ще минат години до прилагането на градоустройствения план, не може ли Общината 

по подобие на гр. Казанлък да взема наем от незаконните гаражи.  

Арх. Иван Иванов – няма никакви пречки до приемането на градоустройствения план да се 

изграждат гаражи – подземни или надземни. Няма пречка за по едно лято да се изградят подземни 

гаражи в някои училища. Трябва да се изисква да се подобри транспортната схема в града.  

Г-н Митко Динев – този план ще се реализира за десетина години, след няколко години града ще се 

задръсти в центъра. Предлагам бул. “Цар Симеон Велики” да се отвори за леки автомобили. Това 

няма да се приеме добре от гражданите и никоя администрация няма да го предложи заради 

изборите. Но друг път няма и ние трябва да го предложим, защото никоя партия няма да го направи 

. Ние трябва да генерираме тази идея, защото рано или късно този въпрос ще стане належащ. В 

момента с нашите 5 общински съветника ние не сме в състояние да влияем на решенията на 

Общински съвет, но ако даваме отпор на такива решения, които целят само да облагодетелстват 

някои партии, хората ще разберат , че ние мислим за развитието на града. Така на другите избори 

ще сме повече в Общински съвет и ще защитаваме по-добре интересите на нашите съграждани. 

Задачата на този мандат е да направим всичко възможно за подобряване на благосъстоянието на 

средния гражданин, да генерираме такива идеи, които ще се харесат и тогава ще заслужим 

доверието на обществеността.  

Г-н Ангел Мангараков – попита възможно ли е ремонтите по улиците да не се извършват денем, 

защото затрудняват движението  

Арх. Иван Иванов – при ремонт трябва да се направи временна организация на движението и в 

момента това което се прави е незаконно. Общинска администрация трябва да изисква това от 

изпълнителя и да го контролира. Още един проблем - Общински съвет трябва да изиска от 

Общината миенето на улиците да става през нощта както е по цял свят.  

Г-н Огнян Тодоров – обърна внимание върху контрола на транспортния трафик, който включва 

светофарите, пътните знаци и маркировката. Ако се използват ефективно ще регулира достатъчно 

добре транспортния трафик. Броя на светофарите се увеличава без да се засича тяхното време и 

сме свидетели как на всеки следващ светофар сме все на червено. Трябва да се използва 

централизирана система за управление на светофарите заедно с датчици за засичане на потоците и 

на един диспечерски пулт да се следи за аварии, преминаване на ешалони и други събития, 

потоците да бъдат моментално пренасочени. Предлагам една такава система да се отдаде на 

концесия.  

Г-н Недялко Недялков – попита какво е виждането за решаване на транспортния проблем в малкия 

“Железник”, изграждането на многоетажен паркинг зад пощата и как ще се реши въпроса с 

паркингите под дворовете на училищата по отношение на околната среда.  

Арх. Иван Иванов - прекарването на тази главна комуникация от “Трите чучура- север” и “Лозенец” 

до пътя за с. Еленино е абсолютно възможно като се засегне малко от “Руския пазар”. За гаражите 

под дворовете на училищата не е проблем – например при “Иван Вазов” влизането ще става от ул. 

“Христо Ботев” с изграждане на една рампа към подземния паркинг и с нищо няма да наруши двора 

на училището. Там няма нито едно дърво и даже с реконструкцията могат да се приложат 

технологии за озеленяване на двора. Зад пощата не може да се построи многоетажен паркинг, тъй 

като там е запазено място за една универсална зала.  

Арх. Емил Василев – взе отношение по изграждането на многоетажни паркинги. Обясни, че това е 

спасението за паркиране в централната градска част. Проблема е, че докато всеки паркира на 

тротоара безнаказано няма да отиде да паркира в многоетажен паркинг срещу заплащане. Истината 

е в контрола – например в София с паяците е решен проблема. Построяването на такъв паркинг 

струва пари и те трябва да се възвърнат. Колкото до училищата с построяването на подземни 

гаражи дворовете им могат да се направят по приветливи и по никакъв начин няма да се увеличи 

замърсяването на въздуха. Когато се строят такива неща се предвиждат и съответните инвестиции 

за залесяване.  

Г-н Димитър Рашев – наблегна да не се пренебрегва човешкия фактор, защото много хора се 

движат пеша по тротоарите, жени с детски колички и инвалиди. Не трябва да се дава приоритет на 

улиците, паркингите и гаражите. Никой тук не поставя въпроса за унищожените тротоарни площи в 

града. Последните 15 години нищо не е направено по този въпрос. Всеки от вас има близки и 

познати които изпитват тези трудности , но това се оставя на заден план. В развитите страни се 

правят по 8 кв. м. площ на глава от населението, а като се погледнат кварталите се вижда какво 

предоставя изпълнителната власт на гражданите. Предлагам Клуба ако може да накара 

изпълнителната власт да отдели средства и възстанови тротоарните площи в града. Хората няма 



къде да се движат – инвалидите и майките с колички се движат по уличните платна. Това е част от 

транспортната схема на този град и мисля, че архитектите ще ме подкрепят.  

Г-н Христофор Бунарджиев – всичко това е вярно, но фактически пешеходците намаляват за сметка 

на движещите се с автомобили. Автомобилите са се увеличили три пъти и при положение, че града 

си остава същия нещо ще се променя за сметка на друго нещо. Не може едновременно да растат и 

паркингите и тротоарите  

Г-жа Станка Петева – мисля, че нещата са взаимно свързани - тротоарите са развалени защото 

колите няма къде да паркират.  

Арх. Иван Иванов – има решение на проблема – когато има място за паркиране, колите няма да се 

качват на тротоара. Този процес може да се контролира – например който строи магазин да се 

задължава да изгражда няколко места за паркиране.  

Г-н Станчо Пантов – на новоизграждащите се светофари, както и на старите да се монтират 

часовници, които да показват кога ще се смени светлината  

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се задължи общинската администрация да създаде нова транспортна схема на града, като я 

постави на широка обществена дискусия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 53  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Христофор Бунарджиев по точка 3 от дневния предостави думата на г-н Николай Шопов.  

 

 

Г-н Николай Шопов – подчерта, че при въвеждането на проекта ще се получи значителен 

икономически ефект и при сегашното окаяно състояние на “Автобусни превози” това ще допринесе 

до неговата стабилизация. Отделно има значителен екологичен ефект и ще престанат кражбите на 

гориво.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – тъй като експертното становище показва по безспорен начин ползите 

от прилагането на проекта предлагам Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се открие процедура за провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 

работа с природен газ.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

За 52  

Против 0  

Въздържали се 1  

 

По 4 точка от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев оттегли предложението и предостави думата 

на г-н Николай Шопов по точка 5 от дневния ред.  

 

 

Г-н Николай Шопов – запозна присъстващите с предложенията по дневния ред на Общинската 

сесия от заседанието на общинските съветници с Председателите на комисии от Клуба, проведено 

на 22.04.2004 г.:  

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  



Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – подкрепяме решението да бъдат закрити двете дружества. Предлагаме два 

варианта за “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД: единия е дружеството да бъде 

приватизирано и другия вариант е да се закрие и остане едно звено от 6-8 човека с контролни и 

възлагателни функции, но не и с персонал който да извършва тези дейности. Да се отиде на 

вариант конкурси и възлагане на поръчки. За предложението относно “Охрана и сигурност” ЕООД 

предлагаме при създаването си новото звено бъде с намален персонал.  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – предлагаме 

да се въздържим и се гласува съобразно обстановката в по време на сесията. Комисията е дала 

мнение за г-н Маринов, но това не значи, че той е подходящия.  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

Г-н Христофор Бунарджиев – запозна присъстващите с аргументите на кмета по предложението 

относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества “Благоустройство, 



озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на общинска дейност – 

звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено “Самоохрана” и 

предложи Клуба да подкрепи предложеното решение. Запозна обстойно присъстващите за срещата 

на общинските съветници и ръководството на Клуба с кмета, състояла се по негова инициатива. По 

предложението за избор на Управител на “Автобусни превози” ЕООД г-н Митко Динев предложи 

Клуба да подкрепи инж. Валентин Иванов Вълчев  

 

Предложенията бяха подложени на гласуване:  

За 52  

Против 1  

Въздържали се 0  

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 

задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена дискусия, 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора.  

2. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да се 

открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ.  

3.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят мнението на 

Клуба по материалите за Общинска сесия както следва:  

 

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 



на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – приема се предложеното решение  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – подкрепя 

кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви, че на 06.07.2004 г. от 19 

часа в клуб-ресторант “Ескейп” ще се проведе Общо събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” за избор на нов Управителен съвет. Г-н Бунарджиев закри събранието поради изчерпване 

на дневния ред.  

 

Днес 27.04.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 72 члена списъчен състав присъстваха 53 члена. 

Гости на събранието са арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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

2. Нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

 

Състояние на проекта за нова транспортна схема на града от проведения при Общината конкурс – 

докладва г-н Тенчо Руканов  

Виждания на арх. Иванов относно създаването на нова транспортна схема  

 

3. Предложение на г-н Николай Шопов за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ – докладва г-н Николай Шопов  

 

4. Обсъждане на предложение относно улесняване достъпа на граждани до Община Стара Загора – 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

 



5. Предложения от заседанието на общинските съветници и Председателите на комисии от Клуба 

относно материалите за Общинска сесия на 29.04.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието, представи 

гостите арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев и предостави думата на г-н Валентин Вълков по т. 1 

от дневния ред.  

 

Г-н Валентин Вълков подробно запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от 

Клуба до момента. Подчерта, че като Председател на комисията по имоти от месец ноември 2003 г. 

е поискал писмено и устно от Общинска администрация да предостави информация за имотите на 

Община Стара Загора и каква е бъдещата стратегия, но до момента не е предоставена такава. Друго 

искане е за договора на Общината с Енергоразпределение и как се стопанисва уличното 

осветление. В седемдневния срок за предоставяне на информацията бе предоставен само един лист 

от договора. Продължава липсата на информация и по този въпрос. Това е в разрез и с двете 

наредби за работа на Общинската администрация, която определено продължава да не спазва 

ангажиментите си. Предложението на г-н Андронов “Автобусни превози” да си трансформира 

лизинга в банков кредит и по този начин да се реализира икономия между 20 и 50 хиляди лева не 

бе прието поради това , че общинските съветници от Клуба бяха активно против общинските 

съветници да получават възнаграждения. Въпреки всичко общинските съветници си позволяват да 

гласуват на инат неща които не са в изгода на Общината. Важна крачка на Общината е започването 

да се отдават имоти на концесия – такъв е случая за започване на процедурата за предоставяне на 

спортния комплекс в с. Горно Ботево. Това става с активното участие на общинските съветници от 

Клуба. Това е първа стъпка в 14 годишната история на демокрацията. До миналата година всички 

желания са били блокирани от групата на БСП, но тази година не можаха да намерят аргументи и 

практически започва концесионирането на обекти, които не могат да бъдат продавани и ще бъдат 

стопанисвани през един дълъг период. Това е историческа крачка за която спомогна Клуба на 

Работодателя. Прие се и Наредбата за обществения ред като първите резултати вече са налице – 

наказания и глоби. Искрено се надяваме тази Наредба да бъде в полза на Общината и хората 

занимаващи се с този бизнес. Надяваме се да не бъде трансформирана и изтълкувана по друг начин 

и да се използва за получаване на привилегии и спъване на работата. Работното време в центъра 

за услуги в Общината ще бъде променено, като мнението на всички общински съветници е то да 

бъде непрекъснато. В Общината ще се открие гише което да обслужва само фирми и юридически 

лица. Поискана е информация за това какъв наем плащат партийните централи за клубовете си и 

как се стопанисват тези имоти, но от 40 дена няма никакъв отговор. По неофициална информация 

те не плащат нищо или плащат стотинки за квадратен метър, което е в разрез с пазарната 

икономика.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Бунарджиев запозна присъстващите с резултатите от 

проведената среща на комисията от Клуба с арх. Иванов, арх. Василев и арх. Илчев относно 

техните виждания за нова транспортна схема на гр. Стара Загора и предостави думата на г-н Тенчо 

Руканов, преди арх. Иванов да изложи своите виждания.  

 

Г-н Тенчо Руканов – запозна присъстващите, че Общината е възложила изготвянето на общ 

градоустройствен план за развитието на гр. Стара Загора и един от елементите е транспортната 

схема. Този план се състои от три етапа като първия е минал преди месец, следва втория етап за 

направа на идеен проект и накрая работния проект. Това приблизително ще стане в рамките на 1-2 

години. Ние имаме виждания, но трябва да видим предложенията на Общината и тогава да 

обсъждаме като до тогава всеки може да направи предложение за обсъждане.  

Арх. Иван Иванов – запозна обстойно присъстващите с проблемите по транспортната схема на гр. 

Стара Загора като подчерта, че една транспортна схема е добра тогава когато разпределя 

равномерно пътникопотоците във всички улици на града , а не ги концентрира в 2-3 улици както е 

в момента и се спря на четири основни точки :  

1. Създаване на нови транспортни връзки  

 

Бул. “Цар Симеон Велики” – три чучура – север  

Бул. “Цар Симеон Велики” – път с. Еленино – ул. “Капитан Петко войвода”  

Бул. “Славянски” – ул. “Капитан Петко войвода”  

Разширение на бул. “Славянски” от ул. “Димчо Стаев” до надлеза за гр. Димитровград  

Продължение на ул. “Августа Траяна” до пътя за с. Хрищени  



Реконструкция на кръстовище ул. “Стефан Караджа” – бул. “Славянски”  

Студентско градче – път Старозагорски минерални бани  

Окръжна болница – кв. Железник – Старозагорски минерални бани  

 

2. Отваряне на затворени улици  

 

Бул. “Генерал Гурко”  

Продължението на ул. “Отец Паисий” през двора на Берое  

Премахване на павилиони и отваряне на улици за да се разпредели пропорционално движението по 

всички улици  

 

3. Създаване на места за паркиране  

 

Успоредно на оста на движение по улиците  

Перпентикулярно или под наклон  

Търгове за подземни и надземни гаражи – почти не се провеждат, а това е начин да се спре 

строителството на незаконни гаражи.  

 

4. Връзки на гр. Стара Загора с магистрала “Тракия”  

 

От пътя за гр. Раднево  

От пътя за гр. Димитровград  

От с. Еленино – с. Калояновец  

Относно връзките с магистралата арх. Иванов посъветва присъстващите Общински съвет да вземе 

решение за тези три връзки които са необходими за града , да получи подкрепата на Областната 

управа и се внесе като аргументирано предложение в Министерски съвет за разглеждане.  

 

Арх. Емил Василев – обърна вниманието на присъстващите върху два аспекта, които могат да се 

осъществят поетапно и то в не особено далечно бъдеще. Първият е да бъде разработена подробна 

схема от Общината за поетапно изграждане на паркинги които да облекчат паркирането в 

централната градска част. Втория е като се приема градоустройствения план да бъде обърнато 

внимание на приоритетите, които той ще даде по отношение изграждането на улици. По добре е да 

се започнат 1-2 улици и се изградят нацяло и после да се започнат нови отколкото да се започнат 

5-6 улици и да не могат да се завършат с години. Чрез общинските съветници от Клуба това ще 

може да се осъществи.  

 

Отношение по т. 2 от дневния ред взеха следните членове от Клуба:  

 

 

Г-жа Станка Петева – попита защо е разрешено движението по ул. “Митрополит Методи Кусев”, 

няма къде да се паркира и движението на коли е с голяма скорост. Възможно ли е да се направи 

нещо по този въпрос и какъв е начина.  

Арх. Иван Иванов – отварянето, затварянето на всички улици и режима на преминаване е 

единствено приоритет на Общината. Същото се отнася и за контрола по паркирането. Да се направи 

едно предложение от живущите на улицата и се внесе в Общината за решаване на проблема ви. 

Единствения силен орган на местното самоуправление това е Общинския съвет и всички съветници 

биха подкрепили добри идеи, които да се изискат от Общинската администрация да реализира.  

Г-жа Йовка Николова – преди 5 г. заместник кмета г-н Георгиев даде обещание пред медиите, че 

ще реши въпроса с незаконните гаражи и досега не само не е решен, но те никнат постоянно като 

гъби. Тъй като ще минат години до прилагането на градоустройствения план, не може ли Общината 

по подобие на гр. Казанлък да взема наем от незаконните гаражи.  

Арх. Иван Иванов – няма никакви пречки до приемането на градоустройствения план да се 

изграждат гаражи – подземни или надземни. Няма пречка за по едно лято да се изградят подземни 

гаражи в някои училища. Трябва да се изисква да се подобри транспортната схема в града.  

Г-н Митко Динев – този план ще се реализира за десетина години, след няколко години града ще се 

задръсти в центъра. Предлагам бул. “Цар Симеон Велики” да се отвори за леки автомобили. Това 

няма да се приеме добре от гражданите и никоя администрация няма да го предложи заради 

изборите. Но друг път няма и ние трябва да го предложим, защото никоя партия няма да го направи 

. Ние трябва да генерираме тази идея, защото рано или късно този въпрос ще стане належащ. В 



момента с нашите 5 общински съветника ние не сме в състояние да влияем на решенията на 

Общински съвет, но ако даваме отпор на такива решения, които целят само да облагодетелстват 

някои партии, хората ще разберат , че ние мислим за развитието на града. Така на другите избори 

ще сме повече в Общински съвет и ще защитаваме по-добре интересите на нашите съграждани. 

Задачата на този мандат е да направим всичко възможно за подобряване на благосъстоянието на 

средния гражданин, да генерираме такива идеи, които ще се харесат и тогава ще заслужим 

доверието на обществеността.  

Г-н Ангел Мангараков – попита възможно ли е ремонтите по улиците да не се извършват денем, 

защото затрудняват движението  

Арх. Иван Иванов – при ремонт трябва да се направи временна организация на движението и в 

момента това което се прави е незаконно. Общинска администрация трябва да изисква това от 

изпълнителя и да го контролира. Още един проблем - Общински съвет трябва да изиска от 

Общината миенето на улиците да става през нощта както е по цял свят.  

Г-н Огнян Тодоров – обърна внимание върху контрола на транспортния трафик, който включва 

светофарите, пътните знаци и маркировката. Ако се използват ефективно ще регулира достатъчно 

добре транспортния трафик. Броя на светофарите се увеличава без да се засича тяхното време и 

сме свидетели как на всеки следващ светофар сме все на червено. Трябва да се използва 

централизирана система за управление на светофарите заедно с датчици за засичане на потоците и 

на един диспечерски пулт да се следи за аварии, преминаване на ешалони и други събития, 

потоците да бъдат моментално пренасочени. Предлагам една такава система да се отдаде на 

концесия.  

Г-н Недялко Недялков – попита какво е виждането за решаване на транспортния проблем в малкия 

“Железник”, изграждането на многоетажен паркинг зад пощата и как ще се реши въпроса с 

паркингите под дворовете на училищата по отношение на околната среда.  

Арх. Иван Иванов - прекарването на тази главна комуникация от “Трите чучура- север” и “Лозенец” 

до пътя за с. Еленино е абсолютно възможно като се засегне малко от “Руския пазар”. За гаражите 

под дворовете на училищата не е проблем – например при “Иван Вазов” влизането ще става от ул. 

“Христо Ботев” с изграждане на една рампа към подземния паркинг и с нищо няма да наруши двора 

на училището. Там няма нито едно дърво и даже с реконструкцията могат да се приложат 

технологии за озеленяване на двора. Зад пощата не може да се построи многоетажен паркинг, тъй 

като там е запазено място за една универсална зала.  

Арх. Емил Василев – взе отношение по изграждането на многоетажни паркинги. Обясни, че това е 

спасението за паркиране в централната градска част. Проблема е, че докато всеки паркира на 

тротоара безнаказано няма да отиде да паркира в многоетажен паркинг срещу заплащане. Истината 

е в контрола – например в София с паяците е решен проблема. Построяването на такъв паркинг 

струва пари и те трябва да се възвърнат. Колкото до училищата с построяването на подземни 

гаражи дворовете им могат да се направят по приветливи и по никакъв начин няма да се увеличи 

замърсяването на въздуха. Когато се строят такива неща се предвиждат и съответните инвестиции 

за залесяване.  

Г-н Димитър Рашев – наблегна да не се пренебрегва човешкия фактор, защото много хора се 

движат пеша по тротоарите, жени с детски колички и инвалиди. Не трябва да се дава приоритет на 

улиците, паркингите и гаражите. Никой тук не поставя въпроса за унищожените тротоарни площи в 

града. Последните 15 години нищо не е направено по този въпрос. Всеки от вас има близки и 

познати които изпитват тези трудности , но това се оставя на заден план. В развитите страни се 

правят по 8 кв. м. площ на глава от населението, а като се погледнат кварталите се вижда какво 

предоставя изпълнителната власт на гражданите. Предлагам Клуба ако може да накара 

изпълнителната власт да отдели средства и възстанови тротоарните площи в града. Хората няма 

къде да се движат – инвалидите и майките с колички се движат по уличните платна. Това е част от 

транспортната схема на този град и мисля, че архитектите ще ме подкрепят.  

Г-н Христофор Бунарджиев – всичко това е вярно, но фактически пешеходците намаляват за сметка 

на движещите се с автомобили. Автомобилите са се увеличили три пъти и при положение, че града 

си остава същия нещо ще се променя за сметка на друго нещо. Не може едновременно да растат и 

паркингите и тротоарите  

Г-жа Станка Петева – мисля, че нещата са взаимно свързани - тротоарите са развалени защото 

колите няма къде да паркират.  

Арх. Иван Иванов – има решение на проблема – когато има място за паркиране, колите няма да се 

качват на тротоара. Този процес може да се контролира – например който строи магазин да се 

задължава да изгражда няколко места за паркиране.  

Г-н Станчо Пантов – на новоизграждащите се светофари, както и на старите да се монтират 

часовници, които да показват кога ще се смени светлината  

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 



да се задължи общинската администрация да създаде нова транспортна схема на града, като я 

постави на широка обществена дискусия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 53  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Христофор Бунарджиев по точка 3 от дневния предостави думата на г-н Николай Шопов.  

 

 

Г-н Николай Шопов – подчерта, че при въвеждането на проекта ще се получи значителен 

икономически ефект и при сегашното окаяно състояние на “Автобусни превози” това ще допринесе 

до неговата стабилизация. Отделно има значителен екологичен ефект и ще престанат кражбите на 

гориво.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – тъй като експертното становище показва по безспорен начин ползите 

от прилагането на проекта предлагам Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се открие процедура за провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 

работа с природен газ.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

За 52  

Против 0  

Въздържали се 1  

 

По 4 точка от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев оттегли предложението и предостави думата 

на г-н Николай Шопов по точка 5 от дневния ред.  

 

 

Г-н Николай Шопов – запозна присъстващите с предложенията по дневния ред на Общинската 

сесия от заседанието на общинските съветници с Председателите на комисии от Клуба, проведено 

на 22.04.2004 г.:  

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 



е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – подкрепяме решението да бъдат закрити двете дружества. Предлагаме два 

варианта за “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД: единия е дружеството да бъде 

приватизирано и другия вариант е да се закрие и остане едно звено от 6-8 човека с контролни и 

възлагателни функции, но не и с персонал който да извършва тези дейности. Да се отиде на 

вариант конкурси и възлагане на поръчки. За предложението относно “Охрана и сигурност” ЕООД 

предлагаме при създаването си новото звено бъде с намален персонал.  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – предлагаме 

да се въздържим и се гласува съобразно обстановката в по време на сесията. Комисията е дала 

мнение за г-н Маринов, но това не значи, че той е подходящия.  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

Г-н Христофор Бунарджиев – запозна присъстващите с аргументите на кмета по предложението 

относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества “Благоустройство, 

озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на общинска дейност – 

звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено “Самоохрана” и 

предложи Клуба да подкрепи предложеното решение. Запозна обстойно присъстващите за срещата 

на общинските съветници и ръководството на Клуба с кмета, състояла се по негова инициатива. По 

предложението за избор на Управител на “Автобусни превози” ЕООД г-н Митко Динев предложи 

Клуба да подкрепи инж. Валентин Иванов Вълчев  

 

Предложенията бяха подложени на гласуване:  

За 52  

Против 1  

Въздържали се 0  

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 



1. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 

задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена дискусия, 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора.  

2.СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да се 

открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ.  

3.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят мнението на 

Клуба по материалите за Общинска сесия както следва:  

 

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – приема се предложеното решение  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – подкрепя 

кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 



решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви, че на 06.07.2004 г. от 19 

часа в клуб-ресторант “Ескейп” ще се проведе Общо събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” за избор на нов Управителен съвет. Г-н Бунарджиев закри събранието поради изчерпване 

на дневния ред.  

Днес 27.04.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 72 члена списъчен състав присъстваха 53 члена. 

Гости на събранието са арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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

2.Нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

 

Състояние на проекта за нова транспортна схема на града от проведения при Общината конкурс – 

докладва г-н Тенчо Руканов  

Виждания на арх. Иванов относно създаването на нова транспортна схема  

 

3. Предложение на г-н Николай Шопов за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ – докладва г-н Николай Шопов  

 

4. Обсъждане на предложение относно улесняване достъпа на граждани до Община Стара Загора – 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

 

5. Предложения от заседанието на общинските съветници и Председателите на комисии от Клуба 

относно материалите за Общинска сесия на 29.04.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието, представи 

гостите арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев и предостави думата на г-н Валентин Вълков по т. 1 

от дневния ред.  

 

Г-н Валентин Вълков подробно запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от 

Клуба до момента. Подчерта, че като Председател на комисията по имоти от месец ноември 2003 г. 

е поискал писмено и устно от Общинска администрация да предостави информация за имотите на 

Община Стара Загора и каква е бъдещата стратегия, но до момента не е предоставена такава. Друго 

искане е за договора на Общината с Енергоразпределение и как се стопанисва уличното 

осветление. В седемдневния срок за предоставяне на информацията бе предоставен само един лист 

от договора. Продължава липсата на информация и по този въпрос. Това е в разрез и с двете 

наредби за работа на Общинската администрация, която определено продължава да не спазва 



ангажиментите си. Предложението на г-н Андронов “Автобусни превози” да си трансформира 

лизинга в банков кредит и по този начин да се реализира икономия между 20 и 50 хиляди лева не 

бе прието поради това , че общинските съветници от Клуба бяха активно против общинските 

съветници да получават възнаграждения. Въпреки всичко общинските съветници си позволяват да 

гласуват на инат неща които не са в изгода на Общината. Важна крачка на Общината е започването 

да се отдават имоти на концесия – такъв е случая за започване на процедурата за предоставяне на 

спортния комплекс в с. Горно Ботево. Това става с активното участие на общинските съветници от 

Клуба. Това е първа стъпка в 14 годишната история на демокрацията. До миналата година всички 

желания са били блокирани от групата на БСП, но тази година не можаха да намерят аргументи и 

практически започва концесионирането на обекти, които не могат да бъдат продавани и ще бъдат 

стопанисвани през един дълъг период. Това е историческа крачка за която спомогна Клуба на 

Работодателя. Прие се и Наредбата за обществения ред като първите резултати вече са налице – 

наказания и глоби. Искрено се надяваме тази Наредба да бъде в полза на Общината и хората 

занимаващи се с този бизнес. Надяваме се да не бъде трансформирана и изтълкувана по друг начин 

и да се използва за получаване на привилегии и спъване на работата. Работното време в центъра 

за услуги в Общината ще бъде променено, като мнението на всички общински съветници е то да 

бъде непрекъснато. В Общината ще се открие гише което да обслужва само фирми и юридически 

лица. Поискана е информация за това какъв наем плащат партийните централи за клубовете си и 

как се стопанисват тези имоти, но от 40 дена няма никакъв отговор. По неофициална информация 

те не плащат нищо или плащат стотинки за квадратен метър, което е в разрез с пазарната 

икономика.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Бунарджиев запозна присъстващите с резултатите от 

проведената среща на комисията от Клуба с арх. Иванов, арх. Василев и арх. Илчев относно 

техните виждания за нова транспортна схема на гр. Стара Загора и предостави думата на г-н Тенчо 

Руканов, преди арх. Иванов да изложи своите виждания.  

 

Г-н Тенчо Руканов – запозна присъстващите, че Общината е възложила изготвянето на общ 

градоустройствен план за развитието на гр. Стара Загора и един от елементите е транспортната 

схема. Този план се състои от три етапа като първия е минал преди месец, следва втория етап за 

направа на идеен проект и накрая работния проект. Това приблизително ще стане в рамките на 1-2 

години. Ние имаме виждания, но трябва да видим предложенията на Общината и тогава да 

обсъждаме като до тогава всеки може да направи предложение за обсъждане.  

Арх. Иван Иванов – запозна обстойно присъстващите с проблемите по транспортната схема на гр. 

Стара Загора като подчерта, че една транспортна схема е добра тогава когато разпределя 

равномерно пътникопотоците във всички улици на града , а не ги концентрира в 2-3 улици както е 

в момента и се спря на четири основни точки :  

1.Създаване на нови транспортни връзки  

 

Бул. “Цар Симеон Велики” – три чучура – север  

Бул. “Цар Симеон Велики” – път с. Еленино – ул. “Капитан Петко войвода”  

Бул. “Славянски” – ул. “Капитан Петко войвода”  

Разширение на бул. “Славянски” от ул. “Димчо Стаев” до надлеза за гр. Димитровград  

Продължение на ул. “Августа Траяна” до пътя за с. Хрищени  

Реконструкция на кръстовище ул. “Стефан Караджа” – бул. “Славянски”  

Студентско градче – път Старозагорски минерални бани  

Окръжна болница – кв. Железник – Старозагорски минерални бани  

 

2. Отваряне на затворени улици  

 

Бул. “Генерал Гурко”  

Продължението на ул. “Отец Паисий” през двора на Берое  

Премахване на павилиони и отваряне на улици за да се разпредели пропорционално движението по 

всички улици  

 

3. Създаване на места за паркиране  

 

Успоредно на оста на движение по улиците  



Перпентикулярно или под наклон  

Търгове за подземни и надземни гаражи – почти не се провеждат, а това е начин да се спре 

строителството на незаконни гаражи.  

 

4. Връзки на гр. Стара Загора с магистрала “Тракия”  

 

От пътя за гр. Раднево  

От пътя за гр. Димитровград  

От с. Еленино – с. Калояновец  

Относно връзките с магистралата арх. Иванов посъветва присъстващите Общински съвет да вземе 

решение за тези три връзки които са необходими за града , да получи подкрепата на Областната 

управа и се внесе като аргументирано предложение в Министерски съвет за разглеждане.  

 

Арх. Емил Василев – обърна вниманието на присъстващите върху два аспекта, които могат да се 

осъществят поетапно и то в не особено далечно бъдеще. Първият е да бъде разработена подробна 

схема от Общината за поетапно изграждане на паркинги които да облекчат паркирането в 

централната градска част. Втория е като се приема градоустройствения план да бъде обърнато 

внимание на приоритетите, които той ще даде по отношение изграждането на улици. По добре е да 

се започнат 1-2 улици и се изградят нацяло и после да се започнат нови отколкото да се започнат 

5-6 улици и да не могат да се завършат с години. Чрез общинските съветници от Клуба това ще 

може да се осъществи.  

 

Отношение по т. 2 от дневния ред взеха следните членове от Клуба:  

 

 

Г-жа Станка Петева – попита защо е разрешено движението по ул. “Митрополит Методи Кусев”, 

няма къде да се паркира и движението на коли е с голяма скорост. Възможно ли е да се направи 

нещо по този въпрос и какъв е начина.  

Арх. Иван Иванов – отварянето, затварянето на всички улици и режима на преминаване е 

единствено приоритет на Общината. Същото се отнася и за контрола по паркирането. Да се направи 

едно предложение от живущите на улицата и се внесе в Общината за решаване на проблема ви. 

Единствения силен орган на местното самоуправление това е Общинския съвет и всички съветници 

биха подкрепили добри идеи, които да се изискат от Общинската администрация да реализира.  

Г-жа Йовка Николова – преди 5 г. заместник кмета г-н Георгиев даде обещание пред медиите, че 

ще реши въпроса с незаконните гаражи и досега не само не е решен, но те никнат постоянно като 

гъби. Тъй като ще минат години до прилагането на градоустройствения план, не може ли Общината 

по подобие на гр. Казанлък да взема наем от незаконните гаражи.  

Арх. Иван Иванов – няма никакви пречки до приемането на градоустройствения план да се 

изграждат гаражи – подземни или надземни. Няма пречка за по едно лято да се изградят подземни 

гаражи в някои училища. Трябва да се изисква да се подобри транспортната схема в града.  

Г-н Митко Динев – този план ще се реализира за десетина години, след няколко години града ще се 

задръсти в центъра. Предлагам бул. “Цар Симеон Велики” да се отвори за леки автомобили. Това 

няма да се приеме добре от гражданите и никоя администрация няма да го предложи заради 

изборите. Но друг път няма и ние трябва да го предложим, защото никоя партия няма да го направи 

. Ние трябва да генерираме тази идея, защото рано или късно този въпрос ще стане належащ. В 

момента с нашите 5 общински съветника ние не сме в състояние да влияем на решенията на 

Общински съвет, но ако даваме отпор на такива решения, които целят само да облагодетелстват 

някои партии, хората ще разберат , че ние мислим за развитието на града. Така на другите избори 

ще сме повече в Общински съвет и ще защитаваме по-добре интересите на нашите съграждани. 

Задачата на този мандат е да направим всичко възможно за подобряване на благосъстоянието на 

средния гражданин, да генерираме такива идеи, които ще се харесат и тогава ще заслужим 

доверието на обществеността.  

Г-н Ангел Мангараков – попита възможно ли е ремонтите по улиците да не се извършват денем, 

защото затрудняват движението  

Арх. Иван Иванов – при ремонт трябва да се направи временна организация на движението и в 

момента това което се прави е незаконно. Общинска администрация трябва да изисква това от 

изпълнителя и да го контролира. Още един проблем - Общински съвет трябва да изиска от 

Общината миенето на улиците да става през нощта както е по цял свят.  

Г-н Огнян Тодоров – обърна внимание върху контрола на транспортния трафик, който включва 

светофарите, пътните знаци и маркировката. Ако се използват ефективно ще регулира достатъчно 

добре транспортния трафик. Броя на светофарите се увеличава без да се засича тяхното време и 



сме свидетели как на всеки следващ светофар сме все на червено. Трябва да се използва 

централизирана система за управление на светофарите заедно с датчици за засичане на потоците и 

на един диспечерски пулт да се следи за аварии, преминаване на ешалони и други събития, 

потоците да бъдат моментално пренасочени. Предлагам една такава система да се отдаде на 

концесия.  

Г-н Недялко Недялков – попита какво е виждането за решаване на транспортния проблем в малкия 

“Железник”, изграждането на многоетажен паркинг зад пощата и как ще се реши въпроса с 

паркингите под дворовете на училищата по отношение на околната среда.  

Арх. Иван Иванов - прекарването на тази главна комуникация от “Трите чучура- север” и “Лозенец” 

до пътя за с. Еленино е абсолютно възможно като се засегне малко от “Руския пазар”. За гаражите 

под дворовете на училищата не е проблем – например при “Иван Вазов” влизането ще става от ул. 

“Христо Ботев” с изграждане на една рампа към подземния паркинг и с нищо няма да наруши двора 

на училището. Там няма нито едно дърво и даже с реконструкцията могат да се приложат 

технологии за озеленяване на двора. Зад пощата не може да се построи многоетажен паркинг, тъй 

като там е запазено място за една универсална зала.  

Арх. Емил Василев – взе отношение по изграждането на многоетажни паркинги. Обясни, че това е 

спасението за паркиране в централната градска част. Проблема е, че докато всеки паркира на 

тротоара безнаказано няма да отиде да паркира в многоетажен паркинг срещу заплащане. Истината 

е в контрола – например в София с паяците е решен проблема. Построяването на такъв паркинг 

струва пари и те трябва да се възвърнат. Колкото до училищата с построяването на подземни 

гаражи дворовете им могат да се направят по приветливи и по никакъв начин няма да се увеличи 

замърсяването на въздуха. Когато се строят такива неща се предвиждат и съответните инвестиции 

за залесяване.  

Г-н Димитър Рашев – наблегна да не се пренебрегва човешкия фактор, защото много хора се 

движат пеша по тротоарите, жени с детски колички и инвалиди. Не трябва да се дава приоритет на 

улиците, паркингите и гаражите. Никой тук не поставя въпроса за унищожените тротоарни площи в 

града. Последните 15 години нищо не е направено по този въпрос. Всеки от вас има близки и 

познати които изпитват тези трудности , но това се оставя на заден план. В развитите страни се 

правят по 8 кв. м. площ на глава от населението, а като се погледнат кварталите се вижда какво 

предоставя изпълнителната власт на гражданите. Предлагам Клуба ако може да накара 

изпълнителната власт да отдели средства и възстанови тротоарните площи в града. Хората няма 

къде да се движат – инвалидите и майките с колички се движат по уличните платна. Това е част от 

транспортната схема на този град и мисля, че архитектите ще ме подкрепят.  

Г-н Христофор Бунарджиев – всичко това е вярно, но фактически пешеходците намаляват за сметка 

на движещите се с автомобили. Автомобилите са се увеличили три пъти и при положение, че града 

си остава същия нещо ще се променя за сметка на друго нещо. Не може едновременно да растат и 

паркингите и тротоарите  

Г-жа Станка Петева – мисля, че нещата са взаимно свързани - тротоарите са развалени защото 

колите няма къде да паркират.  

Арх. Иван Иванов – има решение на проблема – когато има място за паркиране, колите няма да се 

качват на тротоара. Този процес може да се контролира – например който строи магазин да се 

задължава да изгражда няколко места за паркиране.  

Г-н Станчо Пантов – на новоизграждащите се светофари, както и на старите да се монтират 

часовници, които да показват кога ще се смени светлината  

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се задължи общинската администрация да създаде нова транспортна схема на града, като я 

постави на широка обществена дискусия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 53  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Христофор Бунарджиев по точка 3 от дневния предостави думата на г-н Николай Шопов.  

 

 

Г-н Николай Шопов – подчерта, че при въвеждането на проекта ще се получи значителен 

икономически ефект и при сегашното окаяно състояние на “Автобусни превози” това ще допринесе 

до неговата стабилизация. Отделно има значителен екологичен ефект и ще престанат кражбите на 

гориво.  

 



Г-н Христофор Бунарджиев – тъй като експертното становище показва по безспорен начин ползите 

от прилагането на проекта предлагам Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се открие процедура за провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 

работа с природен газ.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

За 52  

Против 0  

Въздържали се 1  

 

По 4 точка от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев оттегли предложението и предостави думата 

на г-н Николай Шопов по точка 5 от дневния ред.  

 

 

Г-н Николай Шопов – запозна присъстващите с предложенията по дневния ред на Общинската 

сесия от заседанието на общинските съветници с Председателите на комисии от Клуба, проведено 

на 22.04.2004 г.:  

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 



общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – подкрепяме решението да бъдат закрити двете дружества. Предлагаме два 

варианта за “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД: единия е дружеството да бъде 

приватизирано и другия вариант е да се закрие и остане едно звено от 6-8 човека с контролни и 

възлагателни функции, но не и с персонал който да извършва тези дейности. Да се отиде на 

вариант конкурси и възлагане на поръчки. За предложението относно “Охрана и сигурност” ЕООД 

предлагаме при създаването си новото звено бъде с намален персонал.  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – предлагаме 

да се въздържим и се гласува съобразно обстановката в по време на сесията. Комисията е дала 

мнение за г-н Маринов, но това не значи, че той е подходящия.  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

Г-н Христофор Бунарджиев – запозна присъстващите с аргументите на кмета по предложението 

относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества “Благоустройство, 

озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на общинска дейност – 

звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено “Самоохрана” и 

предложи Клуба да подкрепи предложеното решение. Запозна обстойно присъстващите за срещата 

на общинските съветници и ръководството на Клуба с кмета, състояла се по негова инициатива. По 

предложението за избор на Управител на “Автобусни превози” ЕООД г-н Митко Динев предложи 

Клуба да подкрепи инж. Валентин Иванов Вълчев  

 

Предложенията бяха подложени на гласуване:  

За 52  

Против 1  

Въздържали се 0  

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 

задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена дискусия, 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора.  

2. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да се 

открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ. 3.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят 

мнението на Клуба по материалите за Общинска сесия както следва:  

 

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 



недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – приема се предложеното решение  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – подкрепя 

кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

 



Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви, че на 06.07.2004 г. от 19 

часа в клуб-ресторант “Ескейп” ще се проведе Общо събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” за избор на нов Управителен съвет. Г-н Бунарджиев закри събранието поради изчерпване 

на дневния ред.  

 

Днес 27.04.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 72 члена списъчен състав присъстваха 53 члена. 

Гости на събранието са арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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

2.Нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

 

Състояние на проекта за нова транспортна схема на града от проведения при Общината конкурс – 

докладва г-н Тенчо Руканов  

Виждания на арх. Иванов относно създаването на нова транспортна схема  

 

3. Предложение на г-н Николай Шопов за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ – докладва г-н Николай Шопов  

 

4. Обсъждане на предложение относно улесняване достъпа на граждани до Община Стара Загора – 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

 

5. Предложения от заседанието на общинските съветници и Председателите на комисии от Клуба 

относно материалите за Общинска сесия на 29.04.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието, представи 

гостите арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев и предостави думата на г-н Валентин Вълков по т. 1 

от дневния ред.  

 

Г-н Валентин Вълков подробно запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от 

Клуба до момента. Подчерта, че като Председател на комисията по имоти от месец ноември 2003 г. 

е поискал писмено и устно от Общинска администрация да предостави информация за имотите на 

Община Стара Загора и каква е бъдещата стратегия, но до момента не е предоставена такава. Друго 

искане е за договора на Общината с Енергоразпределение и как се стопанисва уличното 

осветление. В седемдневния срок за предоставяне на информацията бе предоставен само един лист 

от договора. Продължава липсата на информация и по този въпрос. Това е в разрез и с двете 

наредби за работа на Общинската администрация, която определено продължава да не спазва 

ангажиментите си. Предложението на г-н Андронов “Автобусни превози” да си трансформира 

лизинга в банков кредит и по този начин да се реализира икономия между 20 и 50 хиляди лева не 

бе прието поради това , че общинските съветници от Клуба бяха активно против общинските 

съветници да получават възнаграждения. Въпреки всичко общинските съветници си позволяват да 

гласуват на инат неща които не са в изгода на Общината. Важна крачка на Общината е започването 

да се отдават имоти на концесия – такъв е случая за започване на процедурата за предоставяне на 

спортния комплекс в с. Горно Ботево. Това става с активното участие на общинските съветници от 

Клуба. Това е първа стъпка в 14 годишната история на демокрацията. До миналата година всички 

желания са били блокирани от групата на БСП, но тази година не можаха да намерят аргументи и 

практически започва концесионирането на обекти, които не могат да бъдат продавани и ще бъдат 

стопанисвани през един дълъг период. Това е историческа крачка за която спомогна Клуба на 

Работодателя. Прие се и Наредбата за обществения ред като първите резултати вече са налице – 

наказания и глоби. Искрено се надяваме тази Наредба да бъде в полза на Общината и хората 

занимаващи се с този бизнес. Надяваме се да не бъде трансформирана и изтълкувана по друг начин 

и да се използва за получаване на привилегии и спъване на работата. Работното време в центъра 

за услуги в Общината ще бъде променено, като мнението на всички общински съветници е то да 

бъде непрекъснато. В Общината ще се открие гише което да обслужва само фирми и юридически 



лица. Поискана е информация за това какъв наем плащат партийните централи за клубовете си и 

как се стопанисват тези имоти, но от 40 дена няма никакъв отговор. По неофициална информация 

те не плащат нищо или плащат стотинки за квадратен метър, което е в разрез с пазарната 

икономика.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Бунарджиев запозна присъстващите с резултатите от 

проведената среща на комисията от Клуба с арх. Иванов, арх. Василев и арх. Илчев относно 

техните виждания за нова транспортна схема на гр. Стара Загора и предостави думата на г-н Тенчо 

Руканов, преди арх. Иванов да изложи своите виждания.  

 

Г-н Тенчо Руканов – запозна присъстващите, че Общината е възложила изготвянето на общ 

градоустройствен план за развитието на гр. Стара Загора и един от елементите е транспортната 

схема. Този план се състои от три етапа като първия е минал преди месец, следва втория етап за 

направа на идеен проект и накрая работния проект. Това приблизително ще стане в рамките на 1-2 

години. Ние имаме виждания, но трябва да видим предложенията на Общината и тогава да 

обсъждаме като до тогава всеки може да направи предложение за обсъждане.  

Арх. Иван Иванов – запозна обстойно присъстващите с проблемите по транспортната схема на гр. 

Стара Загора като подчерта, че една транспортна схема е добра тогава когато разпределя 

равномерно пътникопотоците във всички улици на града , а не ги концентрира в 2-3 улици както е 

в момента и се спря на четири основни точки :  

1.Създаване на нови транспортни връзки  

 

Бул. “Цар Симеон Велики” – три чучура – север  

Бул. “Цар Симеон Велики” – път с. Еленино – ул. “Капитан Петко войвода”  

Бул. “Славянски” – ул. “Капитан Петко войвода”  

Разширение на бул. “Славянски” от ул. “Димчо Стаев” до надлеза за гр. Димитровград  

Продължение на ул. “Августа Траяна” до пътя за с. Хрищени  

Реконструкция на кръстовище ул. “Стефан Караджа” – бул. “Славянски”  

Студентско градче – път Старозагорски минерални бани  

Окръжна болница – кв. Железник – Старозагорски минерални бани  

 

2. Отваряне на затворени улици  

 

Бул. “Генерал Гурко”  

Продължението на ул. “Отец Паисий” през двора на Берое  

Премахване на павилиони и отваряне на улици за да се разпредели пропорционално движението по 

всички улици  

 

3. Създаване на места за паркиране  

 

Успоредно на оста на движение по улиците  

Перпентикулярно или под наклон  

Търгове за подземни и надземни гаражи – почти не се провеждат, а това е начин да се спре 

строителството на незаконни гаражи.  

 

4.Връзки на гр. Стара Загора с магистрала “Тракия”  

 

От пътя за гр. Раднево  

От пътя за гр. Димитровград  

От с. Еленино – с. Калояновец  

Относно връзките с магистралата арх. Иванов посъветва присъстващите Общински съвет да вземе 

решение за тези три връзки които са необходими за града , да получи подкрепата на Областната 

управа и се внесе като аргументирано предложение в Министерски съвет за разглеждане.  

 

Арх. Емил Василев – обърна вниманието на присъстващите върху два аспекта, които могат да се 

осъществят поетапно и то в не особено далечно бъдеще. Първият е да бъде разработена подробна 

схема от Общината за поетапно изграждане на паркинги които да облекчат паркирането в 



централната градска част. Втория е като се приема градоустройствения план да бъде обърнато 

внимание на приоритетите, които той ще даде по отношение изграждането на улици. По добре е да 

се започнат 1-2 улици и се изградят нацяло и после да се започнат нови отколкото да се започнат 

5-6 улици и да не могат да се завършат с години. Чрез общинските съветници от Клуба това ще 

може да се осъществи.  

 

Отношение по т. 2 от дневния ред взеха следните членове от Клуба:  

 

 

Г-жа Станка Петева – попита защо е разрешено движението по ул. “Митрополит Методи Кусев”, 

няма къде да се паркира и движението на коли е с голяма скорост. Възможно ли е да се направи 

нещо по този въпрос и какъв е начина.  

Арх. Иван Иванов – отварянето, затварянето на всички улици и режима на преминаване е 

единствено приоритет на Общината. Същото се отнася и за контрола по паркирането. Да се направи 

едно предложение от живущите на улицата и се внесе в Общината за решаване на проблема ви. 

Единствения силен орган на местното самоуправление това е Общинския съвет и всички съветници 

биха подкрепили добри идеи, които да се изискат от Общинската администрация да реализира.  

Г-жа Йовка Николова – преди 5 г. заместник кмета г-н Георгиев даде обещание пред медиите, че 

ще реши въпроса с незаконните гаражи и досега не само не е решен, но те никнат постоянно като 

гъби. Тъй като ще минат години до прилагането на градоустройствения план, не може ли Общината 

по подобие на гр. Казанлък да взема наем от незаконните гаражи.  

Арх. Иван Иванов – няма никакви пречки до приемането на градоустройствения план да се 

изграждат гаражи – подземни или надземни. Няма пречка за по едно лято да се изградят подземни 

гаражи в някои училища. Трябва да се изисква да се подобри транспортната схема в града.  

Г-н Митко Динев – този план ще се реализира за десетина години, след няколко години града ще се 

задръсти в центъра. Предлагам бул. “Цар Симеон Велики” да се отвори за леки автомобили. Това 

няма да се приеме добре от гражданите и никоя администрация няма да го предложи заради 

изборите. Но друг път няма и ние трябва да го предложим, защото никоя партия няма да го направи 

. Ние трябва да генерираме тази идея, защото рано или късно този въпрос ще стане належащ. В 

момента с нашите 5 общински съветника ние не сме в състояние да влияем на решенията на 

Общински съвет, но ако даваме отпор на такива решения, които целят само да облагодетелстват 

някои партии, хората ще разберат , че ние мислим за развитието на града. Така на другите избори 

ще сме повече в Общински съвет и ще защитаваме по-добре интересите на нашите съграждани. 

Задачата на този мандат е да направим всичко възможно за подобряване на благосъстоянието на 

средния гражданин, да генерираме такива идеи, които ще се харесат и тогава ще заслужим 

доверието на обществеността.  

Г-н Ангел Мангараков – попита възможно ли е ремонтите по улиците да не се извършват денем, 

защото затрудняват движението  

Арх. Иван Иванов – при ремонт трябва да се направи временна организация на движението и в 

момента това което се прави е незаконно. Общинска администрация трябва да изисква това от 

изпълнителя и да го контролира. Още един проблем - Общински съвет трябва да изиска от 

Общината миенето на улиците да става през нощта както е по цял свят.  

Г-н Огнян Тодоров – обърна внимание върху контрола на транспортния трафик, който включва 

светофарите, пътните знаци и маркировката. Ако се използват ефективно ще регулира достатъчно 

добре транспортния трафик. Броя на светофарите се увеличава без да се засича тяхното време и 

сме свидетели как на всеки следващ светофар сме все на червено. Трябва да се използва 

централизирана система за управление на светофарите заедно с датчици за засичане на потоците и 

на един диспечерски пулт да се следи за аварии, преминаване на ешалони и други събития, 

потоците да бъдат моментално пренасочени. Предлагам една такава система да се отдаде на 

концесия.  

Г-н Недялко Недялков – попита какво е виждането за решаване на транспортния проблем в малкия 

“Железник”, изграждането на многоетажен паркинг зад пощата и как ще се реши въпроса с 

паркингите под дворовете на училищата по отношение на околната среда.  

Арх. Иван Иванов - прекарването на тази главна комуникация от “Трите чучура- север” и “Лозенец” 

до пътя за с. Еленино е абсолютно възможно като се засегне малко от “Руския пазар”. За гаражите 

под дворовете на училищата не е проблем – например при “Иван Вазов” влизането ще става от ул. 

“Христо Ботев” с изграждане на една рампа към подземния паркинг и с нищо няма да наруши двора 

на училището. Там няма нито едно дърво и даже с реконструкцията могат да се приложат 

технологии за озеленяване на двора. Зад пощата не може да се построи многоетажен паркинг, тъй 

като там е запазено място за една универсална зала.  

Арх. Емил Василев – взе отношение по изграждането на многоетажни паркинги. Обясни, че това е 

спасението за паркиране в централната градска част. Проблема е, че докато всеки паркира на 



тротоара безнаказано няма да отиде да паркира в многоетажен паркинг срещу заплащане. Истината 

е в контрола – например в София с паяците е решен проблема. Построяването на такъв паркинг 

струва пари и те трябва да се възвърнат. Колкото до училищата с построяването на подземни 

гаражи дворовете им могат да се направят по приветливи и по никакъв начин няма да се увеличи 

замърсяването на въздуха. Когато се строят такива неща се предвиждат и съответните инвестиции 

за залесяване.  

Г-н Димитър Рашев – наблегна да не се пренебрегва човешкия фактор, защото много хора се 

движат пеша по тротоарите, жени с детски колички и инвалиди. Не трябва да се дава приоритет на 

улиците, паркингите и гаражите. Никой тук не поставя въпроса за унищожените тротоарни площи в 

града. Последните 15 години нищо не е направено по този въпрос. Всеки от вас има близки и 

познати които изпитват тези трудности , но това се оставя на заден план. В развитите страни се 

правят по 8 кв. м. площ на глава от населението, а като се погледнат кварталите се вижда какво 

предоставя изпълнителната власт на гражданите. Предлагам Клуба ако може да накара 

изпълнителната власт да отдели средства и възстанови тротоарните площи в града. Хората няма 

къде да се движат – инвалидите и майките с колички се движат по уличните платна. Това е част от 

транспортната схема на този град и мисля, че архитектите ще ме подкрепят.  

Г-н Христофор Бунарджиев – всичко това е вярно, но фактически пешеходците намаляват за сметка 

на движещите се с автомобили. Автомобилите са се увеличили три пъти и при положение, че града 

си остава същия нещо ще се променя за сметка на друго нещо. Не може едновременно да растат и 

паркингите и тротоарите  

Г-жа Станка Петева – мисля, че нещата са взаимно свързани - тротоарите са развалени защото 

колите няма къде да паркират.  

Арх. Иван Иванов – има решение на проблема – когато има място за паркиране, колите няма да се 

качват на тротоара. Този процес може да се контролира – например който строи магазин да се 

задължава да изгражда няколко места за паркиране.  

Г-н Станчо Пантов – на новоизграждащите се светофари, както и на старите да се монтират 

часовници, които да показват кога ще се смени светлината  

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се задължи общинската администрация да създаде нова транспортна схема на града, като я 

постави на широка обществена дискусия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 53  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Христофор Бунарджиев по точка 3 от дневния предостави думата на г-н Николай Шопов.  

 

 

Г-н Николай Шопов – подчерта, че при въвеждането на проекта ще се получи значителен 

икономически ефект и при сегашното окаяно състояние на “Автобусни превози” това ще допринесе 

до неговата стабилизация. Отделно има значителен екологичен ефект и ще престанат кражбите на 

гориво.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – тъй като експертното становище показва по безспорен начин ползите 

от прилагането на проекта предлагам Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се открие процедура за провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 

работа с природен газ.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

За 52  

Против 0  

Въздържали се 1  

 

По 4 точка от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев оттегли предложението и предостави думата 

на г-н Николай Шопов по точка 5 от дневния ред.  

 

 

Г-н Николай Шопов – запозна присъстващите с предложенията по дневния ред на Общинската 

сесия от заседанието на общинските съветници с Председателите на комисии от Клуба, проведено 

на 22.04.2004 г.:  



Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – подкрепяме решението да бъдат закрити двете дружества. Предлагаме два 

варианта за “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД: единия е дружеството да бъде 

приватизирано и другия вариант е да се закрие и остане едно звено от 6-8 човека с контролни и 

възлагателни функции, но не и с персонал който да извършва тези дейности. Да се отиде на 

вариант конкурси и възлагане на поръчки. За предложението относно “Охрана и сигурност” ЕООД 

предлагаме при създаването си новото звено бъде с намален персонал.  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – предлагаме 

да се въздържим и се гласува съобразно обстановката в по време на сесията. Комисията е дала 

мнение за г-н Маринов, но това не значи, че той е подходящия.  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  



Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

Г-н Христофор Бунарджиев – запозна присъстващите с аргументите на кмета по предложението 

относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества “Благоустройство, 

озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на общинска дейност – 

звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено “Самоохрана” и 

предложи Клуба да подкрепи предложеното решение. Запозна обстойно присъстващите за срещата 

на общинските съветници и ръководството на Клуба с кмета, състояла се по негова инициатива. По 

предложението за избор на Управител на “Автобусни превози” ЕООД г-н Митко Динев предложи 

Клуба да подкрепи инж. Валентин Иванов Вълчев  

 

Предложенията бяха подложени на гласуване:  

За 52  

Против 1  

Въздържали се 0  

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1.СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 

задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена дискусия, 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора.  

2.СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да се 

открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ.  

3.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят мнението на 

Клуба по материалите за Общинска сесия както следва:  

 

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 



са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – приема се предложеното решение  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – подкрепя 

кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви, че на 06.07.2004 г. от 19 

часа в клуб-ресторант “Ескейп” ще се проведе Общо събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” за избор на нов Управителен съвет. Г-н Бунарджиев закри събранието поради изчерпване 

на дневния ред.  

Днес 27.04.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на членовете от 

СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 72 члена списъчен състав присъстваха 53 члена. 

Гости на събранието са арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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

2.Нова транспортна схема на гр. Стара Загора  

 



Състояние на проекта за нова транспортна схема на града от проведения при Общината конкурс – 

докладва г-н Тенчо Руканов  

Виждания на арх. Иванов относно създаването на нова транспортна схема  

 

3.Предложение на г-н Николай Шопов за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ – докладва г-н Николай Шопов  

 

4. Обсъждане на предложение относно улесняване достъпа на граждани до Община Стара Загора – 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

 

5. Предложения от заседанието на общинските съветници и Председателите на комисии от Клуба 

относно материалите за Общинска сесия на 29.04.2004 г. – докладва г-н Николай Шопов  

 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието, представи 

гостите арх. Иван Иванов и арх. Емил Василев и предостави думата на г-н Валентин Вълков по т. 1 

от дневния ред.  

 

Г-н Валентин Вълков подробно запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от 

Клуба до момента. Подчерта, че като Председател на комисията по имоти от месец ноември 2003 г. 

е поискал писмено и устно от Общинска администрация да предостави информация за имотите на 

Община Стара Загора и каква е бъдещата стратегия, но до момента не е предоставена такава. Друго 

искане е за договора на Общината с Енергоразпределение и как се стопанисва уличното 

осветление. В седемдневния срок за предоставяне на информацията бе предоставен само един лист 

от договора. Продължава липсата на информация и по този въпрос. Това е в разрез и с двете 

наредби за работа на Общинската администрация, която определено продължава да не спазва 

ангажиментите си. Предложението на г-н Андронов “Автобусни превози” да си трансформира 

лизинга в банков кредит и по този начин да се реализира икономия между 20 и 50 хиляди лева не 

бе прието поради това , че общинските съветници от Клуба бяха активно против общинските 

съветници да получават възнаграждения. Въпреки всичко общинските съветници си позволяват да 

гласуват на инат неща които не са в изгода на Общината. Важна крачка на Общината е започването 

да се отдават имоти на концесия – такъв е случая за започване на процедурата за предоставяне на 

спортния комплекс в с. Горно Ботево. Това става с активното участие на общинските съветници от 

Клуба. Това е първа стъпка в 14 годишната история на демокрацията. До миналата година всички 

желания са били блокирани от групата на БСП, но тази година не можаха да намерят аргументи и 

практически започва концесионирането на обекти, които не могат да бъдат продавани и ще бъдат 

стопанисвани през един дълъг период. Това е историческа крачка за която спомогна Клуба на 

Работодателя. Прие се и Наредбата за обществения ред като първите резултати вече са налице – 

наказания и глоби. Искрено се надяваме тази Наредба да бъде в полза на Общината и хората 

занимаващи се с този бизнес. Надяваме се да не бъде трансформирана и изтълкувана по друг начин 

и да се използва за получаване на привилегии и спъване на работата. Работното време в центъра 

за услуги в Общината ще бъде променено, като мнението на всички общински съветници е то да 

бъде непрекъснато. В Общината ще се открие гише което да обслужва само фирми и юридически 

лица. Поискана е информация за това какъв наем плащат партийните централи за клубовете си и 

как се стопанисват тези имоти, но от 40 дена няма никакъв отговор. По неофициална информация 

те не плащат нищо или плащат стотинки за квадратен метър, което е в разрез с пазарната 

икономика.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Бунарджиев запозна присъстващите с резултатите от 

проведената среща на комисията от Клуба с арх. Иванов, арх. Василев и арх. Илчев относно 

техните виждания за нова транспортна схема на гр. Стара Загора и предостави думата на г-н Тенчо 

Руканов, преди арх. Иванов да изложи своите виждания.  

 

Г-н Тенчо Руканов – запозна присъстващите, че Общината е възложила изготвянето на общ 

градоустройствен план за развитието на гр. Стара Загора и един от елементите е транспортната 

схема. Този план се състои от три етапа като първия е минал преди месец, следва втория етап за 

направа на идеен проект и накрая работния проект. Това приблизително ще стане в рамките на 1-2 

години. Ние имаме виждания, но трябва да видим предложенията на Общината и тогава да 

обсъждаме като до тогава всеки може да направи предложение за обсъждане.  



Арх. Иван Иванов – запозна обстойно присъстващите с проблемите по транспортната схема на гр. 

Стара Загора като подчерта, че една транспортна схема е добра тогава когато разпределя 

равномерно пътникопотоците във всички улици на града , а не ги концентрира в 2-3 улици както е 

в момента и се спря на четири основни точки :  

1.Създаване на нови транспортни връзки  

 

Бул. “Цар Симеон Велики” – три чучура – север  

Бул. “Цар Симеон Велики” – път с. Еленино – ул. “Капитан Петко войвода”  

Бул. “Славянски” – ул. “Капитан Петко войвода”  

Разширение на бул. “Славянски” от ул. “Димчо Стаев” до надлеза за гр. Димитровград  

Продължение на ул. “Августа Траяна” до пътя за с. Хрищени  

Реконструкция на кръстовище ул. “Стефан Караджа” – бул. “Славянски”  

Студентско градче – път Старозагорски минерални бани  

Окръжна болница – кв. Железник – Старозагорски минерални бани  

 

2. Отваряне на затворени улици  

 

Бул. “Генерал Гурко”  

Продължението на ул. “Отец Паисий” през двора на Берое  

Премахване на павилиони и отваряне на улици за да се разпредели пропорционално движението по 

всички улици  

 

3. Създаване на места за паркиране  

 

Успоредно на оста на движение по улиците  

Перпентикулярно или под наклон  

Търгове за подземни и надземни гаражи – почти не се провеждат, а това е начин да се спре 

строителството на незаконни гаражи.  

 

4. Връзки на гр. Стара Загора с магистрала “Тракия”  

 

От пътя за гр. Раднево  

От пътя за гр. Димитровград  

От с. Еленино – с. Калояновец  

Относно връзките с магистралата арх. Иванов посъветва присъстващите Общински съвет да вземе 

решение за тези три връзки които са необходими за града , да получи подкрепата на Областната 

управа и се внесе като аргументирано предложение в Министерски съвет за разглеждане.  

 

Арх. Емил Василев – обърна вниманието на присъстващите върху два аспекта, които могат да се 

осъществят поетапно и то в не особено далечно бъдеще. Първият е да бъде разработена подробна 

схема от Общината за поетапно изграждане на паркинги които да облекчат паркирането в 

централната градска част. Втория е като се приема градоустройствения план да бъде обърнато 

внимание на приоритетите, които той ще даде по отношение изграждането на улици. По добре е да 

се започнат 1-2 улици и се изградят нацяло и после да се започнат нови отколкото да се започнат 

5-6 улици и да не могат да се завършат с години. Чрез общинските съветници от Клуба това ще 

може да се осъществи.  

 

Отношение по т. 2 от дневния ред взеха следните членове от Клуба:  

 

 

Г-жа Станка Петева – попита защо е разрешено движението по ул. “Митрополит Методи Кусев”, 

няма къде да се паркира и движението на коли е с голяма скорост. Възможно ли е да се направи 

нещо по този въпрос и какъв е начина.  

Арх. Иван Иванов – отварянето, затварянето на всички улици и режима на преминаване е 

единствено приоритет на Общината. Същото се отнася и за контрола по паркирането. Да се направи 

едно предложение от живущите на улицата и се внесе в Общината за решаване на проблема ви. 

Единствения силен орган на местното самоуправление това е Общинския съвет и всички съветници 



биха подкрепили добри идеи, които да се изискат от Общинската администрация да реализира.  

Г-жа Йовка Николова – преди 5 г. заместник кмета г-н Георгиев даде обещание пред медиите, че 

ще реши въпроса с незаконните гаражи и досега не само не е решен, но те никнат постоянно като 

гъби. Тъй като ще минат години до прилагането на градоустройствения план, не може ли Общината 

по подобие на гр. Казанлък да взема наем от незаконните гаражи.  

Арх. Иван Иванов – няма никакви пречки до приемането на градоустройствения план да се 

изграждат гаражи – подземни или надземни. Няма пречка за по едно лято да се изградят подземни 

гаражи в някои училища. Трябва да се изисква да се подобри транспортната схема в града.  

Г-н Митко Динев – този план ще се реализира за десетина години, след няколко години града ще се 

задръсти в центъра. Предлагам бул. “Цар Симеон Велики” да се отвори за леки автомобили. Това 

няма да се приеме добре от гражданите и никоя администрация няма да го предложи заради 

изборите. Но друг път няма и ние трябва да го предложим, защото никоя партия няма да го направи 

. Ние трябва да генерираме тази идея, защото рано или късно този въпрос ще стане належащ. В 

момента с нашите 5 общински съветника ние не сме в състояние да влияем на решенията на 

Общински съвет, но ако даваме отпор на такива решения, които целят само да облагодетелстват 

някои партии, хората ще разберат , че ние мислим за развитието на града. Така на другите избори 

ще сме повече в Общински съвет и ще защитаваме по-добре интересите на нашите съграждани. 

Задачата на този мандат е да направим всичко възможно за подобряване на благосъстоянието на 

средния гражданин, да генерираме такива идеи, които ще се харесат и тогава ще заслужим 

доверието на обществеността.  

Г-н Ангел Мангараков – попита възможно ли е ремонтите по улиците да не се извършват денем, 

защото затрудняват движението  

Арх. Иван Иванов – при ремонт трябва да се направи временна организация на движението и в 

момента това което се прави е незаконно. Общинска администрация трябва да изисква това от 

изпълнителя и да го контролира. Още един проблем - Общински съвет трябва да изиска от 

Общината миенето на улиците да става през нощта както е по цял свят.  

Г-н Огнян Тодоров – обърна внимание върху контрола на транспортния трафик, който включва 

светофарите, пътните знаци и маркировката. Ако се използват ефективно ще регулира достатъчно 

добре транспортния трафик. Броя на светофарите се увеличава без да се засича тяхното време и 

сме свидетели как на всеки следващ светофар сме все на червено. Трябва да се използва 

централизирана система за управление на светофарите заедно с датчици за засичане на потоците и 

на един диспечерски пулт да се следи за аварии, преминаване на ешалони и други събития, 

потоците да бъдат моментално пренасочени. Предлагам една такава система да се отдаде на 

концесия.  

Г-н Недялко Недялков – попита какво е виждането за решаване на транспортния проблем в малкия 

“Железник”, изграждането на многоетажен паркинг зад пощата и как ще се реши въпроса с 

паркингите под дворовете на училищата по отношение на околната среда.  

Арх. Иван Иванов - прекарването на тази главна комуникация от “Трите чучура- север” и “Лозенец” 

до пътя за с. Еленино е абсолютно възможно като се засегне малко от “Руския пазар”. За гаражите 

под дворовете на училищата не е проблем – например при “Иван Вазов” влизането ще става от ул. 

“Христо Ботев” с изграждане на една рампа към подземния паркинг и с нищо няма да наруши двора 

на училището. Там няма нито едно дърво и даже с реконструкцията могат да се приложат 

технологии за озеленяване на двора. Зад пощата не може да се построи многоетажен паркинг, тъй 

като там е запазено място за една универсална зала.  

Арх. Емил Василев – взе отношение по изграждането на многоетажни паркинги. Обясни, че това е 

спасението за паркиране в централната градска част. Проблема е, че докато всеки паркира на 

тротоара безнаказано няма да отиде да паркира в многоетажен паркинг срещу заплащане. Истината 

е в контрола – например в София с паяците е решен проблема. Построяването на такъв паркинг 

струва пари и те трябва да се възвърнат. Колкото до училищата с построяването на подземни 

гаражи дворовете им могат да се направят по приветливи и по никакъв начин няма да се увеличи 

замърсяването на въздуха. Когато се строят такива неща се предвиждат и съответните инвестиции 

за залесяване.  

Г-н Димитър Рашев – наблегна да не се пренебрегва човешкия фактор, защото много хора се 

движат пеша по тротоарите, жени с детски колички и инвалиди. Не трябва да се дава приоритет на 

улиците, паркингите и гаражите. Никой тук не поставя въпроса за унищожените тротоарни площи в 

града. Последните 15 години нищо не е направено по този въпрос. Всеки от вас има близки и 

познати които изпитват тези трудности , но това се оставя на заден план. В развитите страни се 

правят по 8 кв. м. площ на глава от населението, а като се погледнат кварталите се вижда какво 

предоставя изпълнителната власт на гражданите. Предлагам Клуба ако може да накара 

изпълнителната власт да отдели средства и възстанови тротоарните площи в града. Хората няма 

къде да се движат – инвалидите и майките с колички се движат по уличните платна. Това е част от 

транспортната схема на този град и мисля, че архитектите ще ме подкрепят.  



Г-н Христофор Бунарджиев – всичко това е вярно, но фактически пешеходците намаляват за сметка 

на движещите се с автомобили. Автомобилите са се увеличили три пъти и при положение, че града 

си остава същия нещо ще се променя за сметка на друго нещо. Не може едновременно да растат и 

паркингите и тротоарите  

Г-жа Станка Петева – мисля, че нещата са взаимно свързани - тротоарите са развалени защото 

колите няма къде да паркират.  

Арх. Иван Иванов – има решение на проблема – когато има място за паркиране, колите няма да се 

качват на тротоара. Този процес може да се контролира – например който строи магазин да се 

задължава да изгражда няколко места за паркиране.  

Г-н Станчо Пантов – на новоизграждащите се светофари, както и на старите да се монтират 

часовници, които да показват кога ще се смени светлината  

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се задължи общинската администрация да създаде нова транспортна схема на града, като я 

постави на широка обществена дискусия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували:  

За 53  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

Г-н Христофор Бунарджиев по точка 3 от дневния предостави думата на г-н Николай Шопов.  

 

 

Г-н Николай Шопов – подчерта, че при въвеждането на проекта ще се получи значителен 

икономически ефект и при сегашното окаяно състояние на “Автобусни превози” това ще допринесе 

до неговата стабилизация. Отделно има значителен екологичен ефект и ще престанат кражбите на 

гориво.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев – тъй като експертното становище показва по безспорен начин ползите 

от прилагането на проекта предлагам Клуба да внесе в Общински съвет предложение за решение 

да се открие процедура за провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за 

работа с природен газ.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

За 52  

Против 0  

Въздържали се 1  

 

По 4 точка от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев оттегли предложението и предостави думата 

на г-н Николай Шопов по точка 5 от дневния ред.  

 

 

Г-н Николай Шопов – запозна присъстващите с предложенията по дневния ред на Общинската 

сесия от заседанието на общинските съветници с Председателите на комисии от Клуба, проведено 

на 22.04.2004 г.:  

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  



Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 

всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – подкрепяме решението да бъдат закрити двете дружества. Предлагаме два 

варианта за “Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД: единия е дружеството да бъде 

приватизирано и другия вариант е да се закрие и остане едно звено от 6-8 човека с контролни и 

възлагателни функции, но не и с персонал който да извършва тези дейности. Да се отиде на 

вариант конкурси и възлагане на поръчки. За предложението относно “Охрана и сигурност” ЕООД 

предлагаме при създаването си новото звено бъде с намален персонал.  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – предлагаме 

да се въздържим и се гласува съобразно обстановката в по време на сесията. Комисията е дала 

мнение за г-н Маринов, но това не значи, че той е подходящия.  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

Г-н Христофор Бунарджиев – запозна присъстващите с аргументите на кмета по предложението 

относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества “Благоустройство, 

озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на общинска дейност – 

звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено “Самоохрана” и 



предложи Клуба да подкрепи предложеното решение. Запозна обстойно присъстващите за срещата 

на общинските съветници и ръководството на Клуба с кмета, състояла се по негова инициатива. По 

предложението за избор на Управител на “Автобусни превози” ЕООД г-н Митко Динев предложи 

Клуба да подкрепи инж. Валентин Иванов Вълчев  

 

Предложенията бяха подложени на гласуване:  

За 52  

Против 1  

Въздържали се 0  

 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да 

задължи Общинската администрация да създаде, като постави на широка обществена дискусия, 

нова транспортна схема на гр. Стара Загора.  

2. СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” предлага на Общински съвет да вземе решение да се 

открие процедура по провеждане на конкурс за преобразуването на градския транспорт за работа с 

природен газ.  

3.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят мнението на 

Клуба по материалите за Общинска сесия както следва:  

 

Предложение относно отчуждаване на поземлен имот № 5730 “а”, от УПИ ІІ-училище в кв.412 по 

плана на град Стара Загора, собственост на наследниците на Георги Димитров Семерджиев – 

приема се предложеното решение  

Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на 

“Индустриална и складова зона “Голиш”, град Стара Загора. – приема се предложеното решение  

Вземане на решение по молба вх.№ 94-00-656/22.10.2002 год. подадена от Юлия Юриевна 

Керцадова и Дека Русева Нинова за възстановяване на конфискувано с присъда движимо и 

недвижимо имущество – приема се предложеното решение  

Предложение относно предоставяне на функции по Закона за устройство на територията от Кмета 

на Община Стара Загора на заместник кмета по “ТСУТ” и на Главния архитект. Предоставяне на 

функции по Закона за устройство на територията от Главния архитект на Директора на дирекция 

“ТСУ”, на Главния инженер, на началник отдел “Кадастър и регулации”, на Главни експерти и 

Главни инспектори към дирекция “ТСУ” на Община Стара Загора – приема се предложеното 

решение  

Предложение относно отпускане на персонална пенсия на наследницата на Венцислав Христов 

Видев – приема се предложеното решение  

Предложение относно удостояване със званието “Почетни граждани на Стара Загора – приема се 

предложеното решение  

Предложение относно отдаване под наем чрез тръжна процедура на обект – публична общинска 

собственост в с.Хрищени. – приема се предложеното решение  

Предложение относно изграждане към Общинско дружество “Стоматологичен център І “ ЕООД-Стара 

Загора на кабинет за възрастни социално слаби граждани и хора с физически увреждания, които не 

са настанени в дом и два детски кабинета за социално слаби деца, не настанени в домове / с един 

родител, без родители/ - не сме съгласни изцяло с предложеното решение поради следните мотиви: 

не е ясен начина по който ще се упражнява контрол и не е уточнено кои са правоимащите на 

подобен вид услуги. По принцип сме съгласни Общината да се ангажира да доплати разликата в тия 

услуги между това което дава Здравната каса и онова, което остава над тази стойност за тези 

категории хора. Не сме съгласни да се отделят средства за специален център и разходи за заплати , 

ток, вода и т. н. Посочените разходи за издръжката от 4600 лв. на месец са много общи и никъде не 

е посочено какъв е срока на този договор, как ще стане отчитането, как ще се упражнява контрол, 

няма списък и критерий на пациентите които имат право, как ще се доказват средствата и кой ще 

контролира. Ние предлагаме това да се осъществи като от бюджета на Общината се гласува 

определена сума по таблицата съобразно доплащането за тоя вид услуги и се даде възможност това 

да се случи във всички кабинети. Пациента да реши в кой кабинет да отиде и по този начин ще се 

спази пазарния принцип.  

Предложение относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – по първата част 

която касае тенисния комплекс не сме съгласни. При положение , че някой купи карта и наеме 



всички часове ще плати 500 лв. , а реалната цена е 1200 лв. Предлагаме в тая част тези цени да си 

останат високи като за децата да са 4 лв. на час. При 8 лв. на час тарифа отстъпката да е 20% , а 

да не е толкова голяма. В другата част предлагаме таксите в библиотеката да отпаднат нацяло. 

Като цяло нашите предложения са две: местните такси и услуги да останат същите от 2003 г. или да 

се приемат новите с предложените от нас поправки  

Предложение относно прекратяване дейността на общинските търговски дружества 

“Благоустройство, озеленяване и украса” ЕООД и “Охрана и сигурност” ЕООД и създаване на 

общинска дейност – звено “Благоустройство, озеленяване и украса” и общинска дейност – звено 

“Самоохрана” – приема се предложеното решение  

Предложение относно Избор на управител на “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – подкрепя 

кандидатурата на инж. Валентин Иванов Вълчев  

Предложение относно Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – не подкрепяме предложеното 

решение защото не е издържано  

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд на 

безимотни и малоимотни граждани – приемаме предложеното решение със забележка , ако закона 

позволява срока за отдаване да бъде 5 г., а не 3 г., защото за тези насаждения са необходими 

повече години и ще има възможност да се кандидатства по САПАРД.  

Предложение относно дългосрочно предоставяне за ползване на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с.Сладък кладенец, Община Стара Загора - приема се 

предложеното решение със забележка да се отделят средства за реклама за да се предложи по 

добре , което ще спомогне за провеждането на третия търг  

Предложение относно отмяна на Устройствения правилник на Общинската администрация, приет от 

Общински съвет на 18.05.2000 година – не подкрепяме първата точка по предложеното решение, 

защото е незаконосъобразна и подкрепяме втората точка.  

Предложение относно частична промяна на маршрута на автобусна линия № 64, обслужвана от 

Общинска фирма “Автобусни превози” ЕООД-Стара Загора – приема се предложеното решение  

Предложение относно Приемане на нов Правилник за дейността на Общинска агенция за 

приватизация-Стара Загора – не подкрепяме предложеното решение и продължаваме да отстояваме 

нашето становище за закриване на Агенцията по приватизация като напълно излишна.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви, че на 06.07.2004 г. от 19 

часа в клуб-ресторант “Ескейп” ще се проведе Общо събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора” за избор на нов Управителен съвет. Г-н Бунарджиев закри събранието поради изчерпване 

на дневния ред. 

 


