
Протокол от 26.04.2010г. 

 

Днес, 26.04.2010 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

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

състав присъстваха 26 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Разглеждане на договора между Община Стара Загора и консорциум „Загора Хит” за 

поддръжка на уличното осветление - докладва г-н Мартин Бойчев  

2. Информация за програми и финансови схеми за реализиране на проекти за фирми и общини 

- докладва г-н Олег Стоилов  

3. Създаване на ефективна система за работа на Клуба на работодателя с Общинска 

администрация за иницииране и разработване на проекти, публични поръчки и публично-

частно партньорство, както и за контрол на изпълнение на проектите - докладва г-н Олег 

Стоилов  

4. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на 29.04.2010 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

5. Разни  

 

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 Мартин Бойчев.  

Г-н Мартин Бойчев запозна присъстващите с разменената кореспонденция между Клуба и 

Общината относно договорите с „Нелсон чистота” и за поддръжка на осветлението, като 

подчерта, че от поисканите два договора само договора за осветлението бе предоставен и 

един друг договор за който не сме искали:  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, „Клуб на Работодателя - Стара Загора" е юридическо лице с 

нестопанска цел, което от позицията на членската си маса от работодатели съблюдава за 

интересите не само на работодателите, но и на всички граждани на територията на Община 

Стара Загора. Воден от желанието за оптимизация на всички обществени дейности, които в 

крайна сметка рефлектират върху гражданите на Община Стара Загора, „Клуб на Работодателя - 

Стара Загора" на основание чл.4 ал.(З) във вр. с ал.(1) и чл.1 във вр. с чл.З ал.(1) от Закона за 

достъп до обществена информация, желае да получи текста на Договора и всички приложения 

към него с фирмата (фирмите), осъществяващи дейността по сметосъбиране на територията на 

Община Стара Загора, както и договора с фирмата, на която са възложени грижите за 

осветлението улиците на гр.Стара Загора и населените места в Община Стара Загора. Моля 

текстовете на тези два договора да бъдат предоставени на хартиен носител. Ако съществува 

нормативна или обективна пречка да получим исканата от нас информация, моля да ни 



уведомите официално на адрес: Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №134, етаж 2. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ, Високо оценяваме приноса на СНЦ « Клуб на работодателя» 

Стара Загора за развитието на нашия град. Представителното мнение на НПО-то би било 

изключително полезно за корекция на недобри административни практики и визионерски 

подход при вземането на управленски решения. Във връзка с Ваше искане с вх. № 28- 00- 2 / 

18.03.2010 год. Ви отговарям , че Визираните договори са дългосрочни споразумения на 

предишната администрация с фирми от региона. Съгласно регламентите на ЗДОИ, 

информацията залегнала в договорите, засяга интересите на фирмите с които сме в 

облигационни отношения, но предвид обществената значимост на дейностите и 

конструктивизма в работата на представляваното от Вас сдружение Позволявам достъп до тези 

договори , на Вас или упълномощен от Вас представител, всеки работен ден в периода от 

01.04.2010 г.до 30.04.2010 год. в ст. 303 на общинска администрация с отг. служител г- н Иван 

Велев- тел. за връзка и предварителна договорка 042- 614- 813, моб. Тел. 0886- 303-138 . 

Очаквам Вашата компетентна експертиза и оставам с най- добри пожелания за успешно 

партньорство! Отношение по въпроса взеха господата Валентин Вълков, Пенчо Динев, Иван 

Панчов, Тенчо Руканов, Мирослав Петков, Румен Георгиев и Недялко Младенов. Като експерт в 

областта на осветление г-н Валентин Вълков каза, че никой град в света не си позволява да 

отделя толкова много средства за осветление. Тези средства са достатъчни за осветлението на 

цяла южна България. Той предложи да се прекратят дебатите в отсъствието на кмета или негов 

заместник защото не се знае политиката на Общината за подписване на този неизгоден 

договор - може да е нарочно с цел осигуряване на средства или други по изгодни за общината 

условия.  

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

предостави думата на г-н Олег Стоилов.  

Г-н Олег Стоилов запозна присъстващите с програми, финансови схеми и инструменти за 

реализиране на проекти и направи предложение за създаване на ефективна система за работа 

на Клуба с общинска администрация при:  

- Иницииране и разработване на проекти  

- Разработване на публични поръчки  

- Развитие на публично-частни партньорства  

- Контрол на изпълнение на проектите и поръчките  

ЦЕЛИ  

- Увеличаване на капацитета на Общинската администрация за разработване на 

качествени и ефективни проекти за кандидатстване по Оперативните програми за привличане 

на средства от други източници за реализация на проекти на Общината  

- Повишаване на прозрачността и контрола при разработване и реализиране на проекти 

и обществени поръчки  

- Създаване на предпоставки за много по-широко участие на членовете на Клуба на 

работодателя и старозагорския бизнес при изпълнението на общински проекти  

ИНСТРУМЕНТИ  



- Създаване на група от експерти за иницииране и разработване на проекти, включваща 

представители на Общинска администрация, Клуба на работодателя, Търговско-промишлена 

палата, Агенцията за регионално икономическо развитие, Строителна камара и Тракийски 

университет  

- Създаване на групи от представители на Клуба на работодателя в различни сектори, за 

предоставяне на необходимата експертиза при разработването на проектите, определяне на 

тръжните условия и контрол по изпълнението на дейностите  

- Създаване на група за икономическо и юридическо съдействие на процеса  

- Създаване на база данни с идеи и предложения  

 

ПРИМЕРИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ  

- Група Енергийна ефективност с експерти по отопление и климатизация, осветление, 

изолации, дограма и др.  

- Група Транспорт и комуникации с експерти по транспорт, комуникации, строителство и 

др.  

- Група Инфраструктура с архитекти, експерти по кадастър, строителство и др.  

- Групите се сформират по предложение на членове на Куба на работодателя, като те 

предлагат участници в тях с конкретни експертни познания.  

ПРИМЕРИ ЗА ИДЕИ (1)  

- Финансиране на проекти на община Стара Загора чрез емитиране на дългосрочен 

облигационен заем  

- Изграждане на многоетажни паркинги  

- Разработване на проекти за енергийна ефективност за общински сгради  

- Разработване на проекти и туристически прдукти на база на културно-историческото 

наследство на Стара Загоа  

- Утвърждаване в Стара Загора на изложение с национално и международно значение  

 

ПРИМЕРИ ЗА ИДЕИ (2)  

- Развитие на пространството пред операта   

- Изграждане на подлези и надлези на оживени улици (напр. до Била)  

- Реконструкция на зоопарка   

- Разширение на моста над жп линията  

- Реконструкция на градският пазар  



- Обновяване и реконструкция на басейна на Старазагорски минерални бани  

- Обновление и облагородяване на градските градини чрез ПЧП  

- Изготвяне на проект и обновление на междублоковите пространства с инициатива 

гражданите на Стара Загора  

- Разработване на цялостен проект за устойчива градска среда (по примера на Бургас и 

Габрово)  

ПРАВНА РАМКА  

Разработване и подписване на документ за партньорство и регламентиране на процеса при 

иницииране и разработване на проекти, публични поръчки и публично-частни партньорства и 

за контрол на изпълнение на дейностите по проектите и поръчките между Общинска 

администрация, Клуба на работодателя и другите участващи организации  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

Тази система може да се използва и за съдействие при участието на членовете на Клуба на 

работодателя при проекти извън община Стара Загора.  

Отношение по двете точки взеха господата Стефан Шоселов, Тенчо Руканов, Валентин Вълков, 

Румен Георгиев, д-р Попниколов, Мартин Бойчев и Иван Панчов.  

Предложението на г-н Олег Стоилов бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 26  

Против 0  

Въздържали се 0  

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

предостави думата на г-н Тенчо Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с акцентите по предстоящата на 29.04.2010 

Общинска сесия.  

Отношение по въпроса взе г-н Гочо Карагьозов.  

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:  

 

1. Да се създаде на ефективна система за работа на Клуба с общинска администрация при:  



- Иницииране и разработване на проекти  

- Разработване на публични поръчки  

- Развитие на публично-частни партньорства  

- Контрол на изпълнение на проектите и поръчките  

 

 

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

закри заседанието.  


