
Протокол от 22.03.2010г.   

   

Днес, 22.03.2010 г. от 18.30 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 98 члена списъчен 

състав присъстваха 31 члена. Гости на заседанието бяха г-жа Радка Трендева и Здравко Иванов 

от Община Стара Загора и г-жа Румяна Грозева от Агенцията за регионално икономическо 

развитие.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Информация за новите форми на публично частно партньорство - докладва г-н Велизар 

Балабанов  

2. Обсъждане на предложение за Облигационна политика на Община Стара Загора - докладва 

г-н Николай Колев  

3. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на 25.03.2010 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

4. Децентрализация на европейските фондове - докладва г-н Стефан Шоселов  

5. Разни  

- Предложение за ограничаване консумацията на алкохол по време на заседания - 

докладва г-н Христофор Бунарджиев  

- Предложение времетраенето на заседанието да бъде до 20.30 ч. - докладва г-н Румен 

Георгиев  

- Предложение за почерпка от 20.30 ч. след всяко заседание - докладва г-н Румен 

Георгиев  

- Попълване на анкета от Бюрото по труда - докладва г-н Румен Георгиев  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев откри редовното месечно заседание 

на Клуба и по първа точка от дневния ред предостави думата на г-н Велизар Балабанов. Г-н 

Велизар Балабанов направи пред присъстващите презентация на новите форми за публично 

частно партньорство.  

Отношение по въпроса взеха г-жа Радка Трендева и господата Стефан Шоселов, Недялко 

Младенов, Мартин Бойчев, Валентин Вълков, Иван Панчов, Румен Георгиев и Христофор 

Бунарджиев.  

По втора точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предостави думата на г-н Николай Колев.  



Г-н Николай Колев направи представяне на дейността на фирма СОМОНИ. Той информира 

присъстващите и направи предложение за Облигационна политика на Община Стара Загора:  

От 2005 година Община Стара Загора има емисия от облигации, която е с 10 годишен матуритет 

6 % лихва и е в лева. Тази емисия е използавана за финансиране дейностите по завършването 

на : Общински музей- 1 500 000 лева,  

Библиотека- 1 500 000 лева и  

За асфалтиране на пътища- 2 000 000 лева  

Защо облигационна емисия а не кредит?  

• Кредитен рейтинг на община Ст. Загора- ВВ+  

• Дългият срок на заема  

• По-ниски лихвени проценти  

• Таксите за осъществяване на процедурата са еднократни  

• Облигационният заем може да бъде необезпечен  

• Публичните облигационни заеми позволяват гъвкаво управление на общинския дълг  

• Публичните облигационни заеми (търгуеми на БФБ) водят до по голяма ликвидност и 

рекламен ефект  

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ  

· Чл.12. (1) Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да 

надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия 

по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на община  

• Общински собствени приходи и изравнителна субсидия  

• За 2008 година 29 168 163 лева  

• За 2009 година 36 200 355 лева  

• Проектобюджет за 2010 33 840 000 лева  

Заеми от банки и погасяване на дългосрочни заеми в община Стара Загора:  

• За 2008 година 1 200 000 лева  

• За 2009 година 1 200 000 лева  

• Проектобюджет за 2010 2 400 000 лева  

Процент на задлъжнялост на община Стара Загора към 2010 година на изплащане 10 годишен 

облигационен заем в размер на 7 000 000 евро с три годишен гратисен период и лихва EURIBOR 

-0,966% плюс 5 % надбавка / общо приблизително 6%. Тази лихва е примерна но е близка до 

пазарните нива/.  



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА:  

• проекта да е от полза на местната общност  

• предложението да е придружено от пълно описание - както и със строителна и правна 

експертиза  

• проекта да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и 

предложения са неразделна част от предложението  

• стойността на проекта да не надвишава 7 000 000 евро Инвестиционния проект може 

да бъде паркинг, базар, автогара и всичко което може да бъде икономически рентабилно за 

Стара Загора и да решава някой от най-наболелите въпроси на града,свързани с трафик на 

коли, замърсяване на въздуха и изхвърлянето на отпадъци  

• ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е СЛЕДНОТО:  

• След намирането на подходящ инвестиционен проект се пристъпва към 

облигационен заем. За целта се прави анализ на Общинския бюджет за три години 

назад, изготвя се меморандум или проспект/ в зависимост от това дали ще се прави 

частно или публично / предлагане на емисията.  

• обявява търг в които да участват банки, пенсионни фондове, застрахователни 

компании/ институционални инвеститори /  

• Усвояване на обл.емисия като кредитна линия през първите три години.  

• Обявява се търг за изпълнител. Проекта се изпълнява за 3 години и се 

аутсорсва на частна фирма чрез обявяване на търг.  

• Осъществяване на пълен мониторинг на проекта от кредитната институция.  

• След третата година той започва да носи приход на общината и така се 

погасява цялата или част от вноската по облигационния заем до 10 година,когато се и 

погасява.  

• след изплащането на заема е възможно прехвърлянето на собственосттта в 

новосформирано общинско АД. Около 20 до 25 % от облигациите могат да се 

конвертират в акции и така общината да върне по-малка част от заема. Това е при 

положение ,че Общината реши да направи публично-частно партньорство . Може и 

облигационната емисия да се листва на Борсата за да могат по-лесно облигационерите 

да си продават облигациите при евентуално търсене  

Цели който ще се постигнат с изпълнението на проекта:  

• Ползи за местната общност от експлоатацията на проекта  

• Осигуряване на допълнителен финансов ресурс за община Стара Загора  

• Осигуряване на допълнителна заетост и работа за частни фирми по изпълнението на 

проекта  



• Допълнителна заетост след изпълнението на проекта за хора от общината,които ще 

работят там.  

• Други.  

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Румен Георгиев, Николай 

Колев-линк, Иван Панчов, Велизар Балабанов, и Нейчо Нейчев.  

По трета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предостави думата на г-н Тенчо Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов информира присъстващите за акцентите по Общинската сесия на 25.03.2010 

г.  

Отношение по въпроса взеха господата Георги Попниколов, Христофор Бунарджиев, Валентин 

Христозов и г-жа Румяна Грозева.  

По четвърта точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предостави думата на г-н Стефан Шоселов.  

Г-н Стефан Шоселов запозна присъстващите с предложението си за децентрализация на 

европейските фондове.  

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Евгени Спиров, Олег Стоилов, 

Велизар Балабанов и Валентин Христозов.  

По пета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

предостави думата на г-н Христофор Бунарджиев.  

Г-н Христофор Бунарджиев предложи да се уточни началния час на месечните заседания 

поради преминаване на лятното часовото време. Постъпиха предложения за 18.30 и 19.00 часа.  

Предложението за 18.30 часа бе подложено на гласуване. Гласували: За 12 Против 19 

Въздържали се 0  

Предложението за 19 часа бе подложено на гласуване. Гласували: За 19 Против 12 Въздържали 

се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев предложи на присъстващите месечните заседания да се провеждат 

от 19 до 21 часа.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 31 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев предложи на присъстващите след месечните заседания от 21 часа 

да се дава коктейл със средства от членския внос.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 31 Против 0 Въздържали се 0  

 

РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:  

1. Началния час за начало на месечните заседания да бъде 19.00 часа.  



2. Месечните заседания да приключват в 21.00 часа.  

3. След всяко заседание от 21.00 часа да се дава коктейл със средства от членския внос.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

закри заседанието.   


