
Протокол от 25.06.2004г. 

 

Днес 25.06.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе Общо събрание на 

членовете от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 70 члена списъчен състав 

присъстваха 37 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1.Презентация на лого на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” – докладва г-н Христофор 

Бунарджиев  

2.Отчет за дейността на общинските съветници – докладва г-н Валентин Вълков  

3.Предложения относно материалите за Общинска сесия на 01.07.2004 г. – докладва г-н 

Николай Шопов  

4.Внасяне в Общински съвет на предложение, разработено от г-н Николай Шопов, за създаване 

на Граждански център за независим екологичен контрол – докладва г-н Николай Шопов  

5.Обсъждане на покана за среща от инициативен комитет от гр. Бургас относно участие в 

парламентарни избори  

 

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

Първо искам да ви приветствам с добре дошли. Благодаря, че намерихте време да отделите от 

деловите си графици, да уважите поредното събрание, което този месец се провежда малко 

по-рано, предвид на това, че сесията е изтеглена малко по-рано. Предполагам всички сте се 

запознали с материалите, предлагани на страницата ни в Интернет. От страницата на Интернет, 

имам предвид страницата на клуба, лесно и бързо можете да изтеглите необходимата 

информация на предложенията, които са постъпили за предстоящата сесия на общинското 

събрание и за решенията, които трябва да вземем. На вашите маси са представени дневния 

ред на нашето събрание днес, който се състои от пет точки. Ще се опитаме този път да бъдем 

по-кратки. Има малка промяна в дневния ред, като само пета точка е преместена в първа. 

Докато е включен проектора да можем да разгледаме официалното лого на клуба, което 

фактически е предмет на първата точка, която ще дискутираме. Това е логото на СНЦ "Клуба на 

Работодателя-Стара Загора”. Предвид на това, че нашата организация виждате печели все 

повече гражданственост сред жителите на нашата община и предвид на сериозния й статут и 

възможности, трябваше логото да отговаря наистина на това по един адекватен начин. Затова 

Управителният съвет взе решение да покани за разработка на логото известния художник 

хералдик Христо Танев, който е автор на герба на Стара Загора. Така че може би от прима 

виста, от първия път ви направи впечатление, че клубът по някакъв начин прилича на логото на 

нашия град, затова и избрахме същия автор, същия творец да се занимае с този въпрос. Ето 

какво представлява логото: двете крила на птицата феникс, която е символ на незагасващия 

жар, който имат всички участници в нашия клуб да помогнат да променят града за по-добро. 



Друг важен елемент от логото са тези двете капки - символизират мъжкото и женското начало, 

или енергията ин ян, обмяна на енергия, която се извършва, кръговрата на живота и смяната на 

деня и нощта - непрекъснатостта на живота. Отделно шрифтът, който е подготвен в курсив 

допълнително обкрайчва логото. Това лого вече ще бъде трансформирано върху печата на 

клуба. По същия начин ще бъде изготвена и главната бланка, която всички днес виждате - 

вляво логото, отдясно - текста, с адреса, с уебстраница, с e-mail. По един подходящ начин 

наистина документацията да може да отговаря на изискванията. Ето и папките, които са 

изготвени от златиста хартия с логото, с всичко, нашите общински съветници, отивайки в 

Общината, наистина да представляват нашата структура освен с думите и делата си, така и с 

един на пръв поглед незначителен детайл, какъвто са рекламните материали. Надявам се, че 

сте удовлетворени, че логото ви харесва. Някой, ако има някакви забележки да ги каже, за да 

ги дадем на художника да ги дооправи. Но и цветово, и графично мисля, че добре е изготвено 

логото, но все пак да чуем и вашето мнение, ако има някакви предложения. Да ви благодаря, 

че приемате така изготвения проект и да преминем към следващата точка. По традицията 

знаете, че всеки път нашето събрание започва с отчет на нашата група от общински съветници, 

които както вие сте поели ангажимент пред гражданството да защитаваме неговите интереси, 

така и нашите общински съветници са поели ангажимент пред клуба да защитават интересите 

на клуба и гражданството от квотата на нашата партия в община Стара Загора. Тъй като г-н 

Антон Андронов отсъства давам думата на г-н Валентин Вълков да ни запознае за това какво 

правим и как представяме клуба и партията. Г-н Валентин Вълков - аз всъщност ще отчета какво 

стана на сесията. Ние каквото имаше да правим, го направихме преди сесията на едно от 

нашите събрания. Работата я свършихме преди това всички заедно и смятаме, че на тази сесия 

99% от ангажиментите, които беше поело нашето събрание, нашият клуб, бяха изпълнени и 

решенията на сесията бяха продиктувани от една обективност, а най-вече благодарение на 

нашето настояване. Аз няма да ви занимавам с целия дневен ред, тъй като той е от 32 точки. 

Много от тях бяха рутинни и не си заслужава да им обръщаме внимание сега, вече пост фактум, 

а само на тези, които бяха особени и спорни. Те са само 4-5 точки и бързо ще свършим. Едната 

от точките (по ред карам на дневния ред от сесията) беше избор на управител на "Мересев". 

Общинският съвет се раздели на две, но недостатъчно, тъй като там изискването по правилник 

е 26 гласа, т.е. от всички общинските съветници 50+1, а не от присъстващите, и не можа да 

събере 26 гласа никоя от кандидатките, включително и Димитринка Петрова, която ние 

подкрепяме. Вероятно не е обявено в дневния ред за следващия път. Ние го отложихме за 

следобед, но нямаше достатъчно общински съветници и го отложихме за следващата сесия. 

Вероятно в деня на сесията - 1 юли т.г., най-напред ще бъде направен този избор. Гласуването 

беше явно, защото се считташе, че не е важно, но все пак не можахме да стигнем до такъв 

консенсус, че да удовлетворим изискванията на правилника. Следващата точка с прословутите 

обекти и предложението на общинска администрация за предоставяне обектите за 

безвъзмездно ползване, и възмездно съответно. Вие имате всички списъка, който беше 

оповестен, с изключение на клубовете на партийните организации, имахте и квадратурата и 

цените, на които се плащат наеми, та успяхме заедно със следващата точка - продажбата на 

общински жилища, бих казал на безценица, тъй като след този анализ, вие знаете от миналия 

път, те бяха на 3-4 пъти по-ниска цена приготвени да се продават. Тези две точки бяха 

отложени с решение на Общинския съвет да бъдат променени двете наредби, които действат. 

Едната от тях е още малко след деноминацията, значи не е променяна от 1998 година, и 

пазарните цени, определени по този начин по тази наредба, бяха цените към 1998 година - 300 

лева наем, значи като неденоминирани, и около 50 долара се получава квадратният метър на 

жилища в центъра на Стара Загора, които по тези класификатори и по тези схеми на изчисления 



трябваше да бъдат продадени без конкурс на официално обявени граждани, наистина от Стара 

Загора, които са в бедствено положение и, които практически не плащат и наем - 5 лева е 

наемът на жилищата. Излезе се с решение договорите на тези неправителствени организации, 

които са изтегли, да бъдат продължени с два месеца и след два месеца на сесията ще 

предложим, значи моята комисия беше ангажирана да предложи решение на въпроса и 

промяна на наредбите и актуализирането на цените, които действат по тези наредби. 

Куриозното в тези наредби, след това се запознахме, че има методология и държавата, и 

Общината да определят пазарните цени от други принципи, които не са пазарни. Аз и миналия 

път ви го казах. По този начин е продадена и сградата в центъра на Стара Загора от Военно 

министерство. Това действително 1998 г. и държавната наредба за държавното имущество, 

която определя пазарните цени, стоят цени по 15 стотинки, по 5 лева, по 50 долара на 

квадратен метър. Изключително остарели наредби, резултатите ние ги виждаме в Софийска 

голяма община . Ако бяхме пропуснали тези две точки, това ще да доведе вероятно до скандал 

и в Стара Загора. За тези двете ви казах, че вероятно септемврийската сесия ще вземе решение 

по какъв начин да стават продажбите, как да се отдават под наем безвъзмездно и възмездно 

имотите на Община Стара Загора. Другата наредба, която разглеждахме, е промяната по 

искане на общинска администрация на първо четене, и сега ще я разглеждаме на второ - това 

са паркингите и зелената зона в центъра. Последно вчера на комисиите, последните три дни, 

взе решение, имам предвид нашата комисия, не искаше да има принудителен ред, ние 

искахме да има паяк в Стара Загора. Сметнахме, че това е доста унизително за гражданите на 

Стара Загора и възможност те да бъдат изнудвани. Стигна се до консенсус. Все пак някои зони, 

където е наложително, с много добро означение, да бъдат информирани шофьорите, които 

спират там, че може да бъде отнет автомобилът от паяк. И това мина през комисиите, вероятно 

ще мине и на второ четене тази наредба във вида, в който вие я познавате от миналия път. 

Голям спор стана за тази градска линия 204, където се преплитат интересите на общинско 

предприятие "Автобусни превози" и на частните превозвачи. По странен начин, не 

политически, а конюнктурно (имам предвид, че в СДС и в БСП има доценти от висшия 

институт), те се обединиха в едно становище, останалата част от Общинския съвет - в друго. В 

крайна сметка не можахме да вземе решение дали да има такава линия 204, или да няма. 

Впоследствие беше оттеглено това предложение, за да бъде на следващата сесия разгледано. 

От чисто общински интереси, аз ви го казвам като председател на комисията по икономическа 

политика, действително тази линия трябва да бъде дадена на общинското предприятие 

"Автобусни превози", тъй като и без това е ощетявано по различните процедури в Общината и 

по отношение на разпределянето на субсидиите. Не всички фирми са си изпълнявали 

ангажиментите, докато при тях това е невъзможно. Значи по-конструктивно решение никой не 

можа да измисли, така че вероятно ще бъде прието в полза на "Автобусни превози", поне в 

този етап от една година, докато бъде обявен търг. Но по тази точка не се взе конкретно 

решение. По отношение на Наредбата за определяне на местните данъци и такси основният 

спор беше за промените не толкова за библиотеките и за плувния басейн и за общинските 

сградите, които се дават под наем за събрания и други мероприятия. Основният спор беше 

принципен - по отношение на наемите на прословутия тенис-корт, който е на стадиона, 

собственост на Община Стара Загора. По един или друг начин бяха направени опити той да не 

бъде достъпен за всички граждани и да бъде изградена една тарифа, която щеше да е 

безкрайно несправедлива по отношение на една голяма част от гражданите на Стара Загора. 

Т.е. третираше се като частен, а не общински тенис-корт. Успяхме да защитим една позиция, 

където да имат достъп всички, най-вече по-младите хора в Стара Загора. Смятам, че там си 

свършихме работата и тарифите, които бяха гласувани, бяха определено неколкократно пъти 



по-малки, отколкото бяха определени от общинска администрация. Виждането им за 

пазарните принципи по отношение на тази стратегия кратко, с едно изречение ще ви кажа, че 

тарифите, които бяха за по-големи за закупуването на повече часове, бяха по-високо, отколкото 

закупуването на един час. Това е като стратегия, като философия и нямаше нищо общо с 

пазарните принципи. Смятам че Общинският съвет като цяло възприе една правилна стратегия 

и успяхме да защитим, определено пак казвам, интересите на учениците и на студентите. 

Остава още една точка. Известната ни точка за определяне на процедура за провеждане на 

конкурс за преминаване на автобусите в "Автобусни превози" за работа с природен газ. Имаше 

настроения и в комисиите, и в цялата сесия тази точка, предложена от нашия член Николай 

Шопов, на инат да бъде гласувано против. В крайна сметка повиканите специалисти - доцент 

Матеев от София, които са първият прецедент на автобуси, преминали на природен газ, успя да 

убеди цялата сесия и те промениха на 180 градуса настроението си за гласуването. Стигнахме 

до едно принципно решение, след много упорита борба, все пак такава процедура, да бъде 

като намерение започната. Кметът вероятно, Николай Шопов ще ви каже после, ще 

предприеме мерки в скоро време да обяви тази процедура и да тръгнат да се търсят варианти. 

Действително конструктивни варианти, ако може още тази година да започнат да се оборудват 

с такива инсталации автобусите в Стара Загора. Ние не коментирахме екологичния ефект, той 

можеше да бъде доказан, а пък и нямаше смисъл. Икономическият ефект пък говореше от 

друга страна сам по себе си. Независимо че изведнъж в Общинския съвет се намериха много 

общински съветници специалисти в тази област.Изненадващо защо досега те не бяха 

предлагали, някои от тях вече са втори мандат общински съветници, не бяха направили такова 

предложение, вероятно поради други икономически интереси. Ако имате въпроси, на 

разположение съм.  

Г-н Христофор Бунарджиев - колеги, мисля, че сега това наистина е достойнство, което мъжете 

от нашата група правят. За съжаление все още нямаме двама в екипа от общинските 

съветници. Но ако ще да прокараме дори само този въпрос от всичко, за което става въпрос, 

разбрахте - спряхме продажбата на жилища на безценица. Колко неща са се свършили. Ако 

успеем да прокараме и въпроса за газификацията на автобусите, това просто ще бъде 

изключително важно решение, което ще намали драстично кражбите на гориво от една страна, 

отделно - страхотно ще намали разходите за поддръжката на автобусното движение. Г-жа 

Йовка Николова - това което сме си говорили на предното събрание, което решихме нашите 

общински съветници да предложат - нашите идеи минаха. Като изключим само управителката 

на "Мересев", която не събра 26 гласа за кворум. Което ние си гласувахме - и жилищата, и 

общинските наеми и т.н., просто нашата структура, да не кажа вече партия, нашият клуб, на 

предната сесия, каквото ние предложихме - това мина. Затова ние трябва да поздравим 

нашите общински съветници.  

Ръкопляскания!  

Г-н Станчо Пантов - едно процедурно предложение, породено от изказването на г-н Вълков, 

което не касае дневния ред на днешната среща. По принцип нашите задачи, които сме си 

поставили, е да контролираме Общинския съвет и разхода и прихода на средства и да го прави 

в полза на града. Ние ги оповестяваме тези мерки, които предприемаме там и резултатите от 

тях. Но, тъй като ние не си говорим нищо тайно, как бихте погледнали на въпроса нашите 

сбирки да се оповестяват във в."Старозагорски новини" и всеки, желаещ гражданин, да може 

да присъства на тях. Защото едно е това, което ние казваме за себе си, а друго, ако хората да го 

чуят и да го разпространяват след това.  



Г-н Христофор Бунарджиев - теб на миналото събрание те нямаше. Трябва да ти кажа, че 

миналия път ние направихме едно страхотно събрание с журналисти, с коктейл след 

събранието. Единствено това, че този път по-малко хора отговориха, че ще дойдат, че ще 

потвърдят присъствието си - ни спря. Миналия път беше много широко отразено. Но това 

предложение наистина има смисъл и да включваме и дневния ред на събранията в нашата 

трибуна - вестникът на Йовка, за да може, който желае от гражданите да присъства. Защото 

днес например, страшно лошо впечатление ми направи един човек, който ме познава от дълги 

години, седем години работи при мен, вярно, че той е пенсия там, инвеститор при мен, но, като 

му казах, че се събираме, че довечера имаме събрание, и той, а бе направо каза: "Вие там 

тайно кой знае какви ги мислите?" Един вид да открадете нещо. Точно това беше становището, 

независимо че недвусмислено за тези години, докато той работи при мен, аз съм доказал 

почтеността си. Той е свикнал с масовата идея, че ето, виждаш ли, тия бизнесмени, като се 

събират нещо гледат да мотаят. Така че предлагам това предложение... Г-н Валентин Вълков - 

определено нашият град има нужда от тази публичност, която Станчо Пантов споменава, той е 

един от начините, всъщност най-публичната организация в нашия град, има две, както вече 

видяхте и от медиите. Едната сме ние - направихме митинг, втората са пенсионерите на Стара 

Загора. Значи това са будната съвест. Всички други, по един или друг начин, са се изолирали от 

обществения живот. Тази публичност оказва огромно влияние при вземането на конструктивни 

решения в Общинския съвет. Иначе партиите си ги политизират. Започват да се заяждат един 

друг на дребно и изместват плоскостта на съществената, конструктивна работа и конструктивни 

решения на Общинския съвет. Така че и аз го приветствам това. Имаме нужда целия град да 

знае какво решаваме на нашите събрания. Г-н Христофор Бунарджиев - аз предлагам да спазим 

процедурата, който е за приемането на предложението на г-н Станчо Пантов - дневният ред на 

нашите събрания и целта и мястото на срещата да бъдат обявявани, моля да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували : За 37 Против 0 Въздържали се 0 Г-н 

Христофор Бунарджиев - така, за да се придвижим по реда, предлагам да преминем към трета 

точка. Чухте отчета за предишната сесия, редно е сега да пристъпим към новата сесия. Искам 

да ви кажа, че този път ние също сме се подготвили с позиция за следващата сесия. Давам 

думата на г-н Николай Шопов - председател на групата общински съветници от нашия клуб, да 

докладва предложенията ни за новата общинска сесия на 1 юли 2004 г. Г-н Николай Шопов - 

ние проведохме на 17-и заседание пак на Управителния съвет, заедно с групата общински 

съветници, вследствие на което обсъдихме и дневния ред на общинската сесия. Той не беше 

тогава подробно подготвен. Дневният ред излезе преди два дни, но повече от въпросите, които 

влизат на тази общинска сесия, бяхме наясно с предложенията, така че имахме възможност 

вземем становище и да дадем мнение по въпроса. Другият проблем, по който трябва да кажем 

нашето становище, второто четене на наредбата, която е свързана с правилата за движение в 

града, и там най-конкретната точка, това и което Валентин каза след второто четене, е тази 

част, която е наказателната и третира отговорността. Ние също приемаме, че трябва да има 

глоби и това е становището около което и миналия път се обединихме, но въпроса е те да не 

стават по унизителен начин. От тази гледна точка аз искам Тенко Руканов, като председател на 

комисията за транспорта в клуба, да даде мнение с дългогодишния си опит. И точно по тази 

наредба и тази част нека и той да каже няколко думи за становището на комисията. Г-н Тенчо 

Руканов - мнението ми за наредбата е, зелената зона, нали така я кръстиха, това са булевард 

"Патриарх Евтимий", улица "Отец Паисий", булевард "Ген. Столетов" и "Христо Ботев". В тази 

зона са определени няколко паркинга, от които единия, който гледахме е на самата "Верея", 

така че той е ведомствен, частен паркинг е. Не знам защо е третиран като общински. След това 

са другите паркинги, които са по местата. И в тази зона е даден определен ред по кои улици 



(има го в материала) по какъв начин с организация на движението може да се паркира. И от 

там вече тръгва вече тази зона да бъде платената зона - да се плаща с определени талони и да 

се санкционира, включително и с репатриране на автомобили на определени площадки. Тук са 

рестриктивни санкциите затова, защото тука се дава възможност от една страна – КАТ по 

Закона за движението по пътищата (ЗДПП) да санкционира, и от друга страна общинската 

охрана също. Може би на първо време трябва да се тръгне, моето лично становище е - с малко 

по-малки санкции и постепенно да свикнат хората, че щом искат и имат удоволствието да си 

ходят из града, да започват там от 10 лева, 15 лева и стигнат до 200 лева след репатрирането. 

Общо-взето това е добра идея, че в крайна сметка всеки ще си свърши някаква работа в 

центъра и, за да може да си върши работата, трябва да може и да паркира. Успоредно пък с 

него трябва да се дадат възможности при реконструкция на булевардите, да се освобождават 

при възможност и повече паркинги. Това е в общ план, което мога да ви кажа. Г-н Николай 

Шопов - това становище, което каза Тенко Руканов, това беше и становището на клуба още на 

неговото обсъждане. Около същото становище се обединяват и другите представители на 

другите политически партии. Всички смятат, че таксите са твърде солени и доста сериозни и ще 

засегнат онази част от хората, които или не са разбрали, или са с по-ограничени финансови 

възможности, и накрая ще има конфликтни ситуации, на които не се знае даже и какъв ще 

изходът. Но смятам, че има още да се прецизира и много важни са хората, тъй като се създава 

възможност за корупция малко или много. Ако се въведе превантивният вариант с продажба 

на талони за паркиране, това гарантира, че паричният поток ще бъде в една посока, 

продадените талони ще гарантират на хората възможност за почасово паркиране и по този 

начин няма да има условия да се дават пари на ръка. Ако отидем на варианта - глоби и фишове 

на място, значи да провеждаме нещо, което досега е било практика и никакъв смисъл - не 

трябва да го правим. Ние сме точно против този момент и ще прецизираме така нещата и това 

ще настояваме да се случи. Целта е да влязат повече пари в Общината, обаче от продадените 

талони, от предварителната продажба. Друга точка е даване съгласие на "Автобусни превози" 

за пряко договаряне на доставката на горива. Тази инициатива е добра. Управителят на 

дружеството поиска това като възможност, но досега ние бяхме два часа и половина в 

комисията по транспорт и го обсъждахме този проблем доста щателно и в крайна сметка го 

посъветвахме да го оттеглим, защото той няма финансово обезпечаване на ангажимента, който 

ще поеме, за да си плаща горивата всеки ден. И се оказа, че приходите, които има като свежи 

средства, и задълженията - в крайна сметка се балансират, зори задълженията в някои случаи 

са по-големи. Така че той няма да издържи на подобен вид доставки поне в настоящия момент. 

И затова пак изникна и въпросът за газта. Има и решение на Общинския съвет от миналата 

сесия No 133, днес (24 юни) ми го връчиха, с което се създава работна група, в която 

фактически участвам аз в комисията по транспорт, плюс управителят на ЕООД-то. За целта аз 

проведох и среща с д-р Желев, говорихме с него много обстойно, и смятам, че в рамките на 10-

15 дни ще успеем да разпишем цялата процедура по отношение на създаването на условията 

за един конкурс. Интерес има - огромен. В това отношение там ще се даде възможност тази 

процедура за освобождаване на свободни оборотни средства на дружеството, което може 

вече, след като се свали наполовина и горивото, което му е нужно, като дизел, наистина да 

отиде на вариант на пряко доставяне на горивата. В момента задлъжнялост 228 хиляди лева 

има дружеството към един доставчик на дизелово гориво, 72 хиляди лева - за гуми. Така че 

тука инициативи има от тяхна гледна точка като управление, но човекът Вълчев няма 

мениджърски опит, няма и умения, няма и достатъчно познания. И понеже той се лута и още не 

е устроил екипа си, с който ръководи, явно му трябва малко време да влезе наистина в час, но 

и повечето съвети му трябват. И ако има хора от вас, които имат лични контакти или познанство 



с него, е добре да му дават съвети на база практика и опит, тъй като неговата номинация в 

крайна сметка беше подкрепена от нашия клуб и беше избран от нас и ние сме се ангажирали. 

И целта ни е тази - да изолираме възможностите за надуване изкуствено на цени - било за 

резервни части, било за ГСМ, било други неща, той ги сподели. Извадили са протоколи. Имат 

проблеми с водата - оказва се, че показателите са други, паднали си много техническите данни 

на маслото. Откровено ги лъжат и мамят. По отношение на предложението относно 

актуализиране на списъка с имоти, публична общинска собственост - значи факт, който досега 

не се е случвал. Ето, вижте го, на разположение е. Това е списък с имоти - публична общинска 

собственост. Досега такова нещо не е издавано в Общината. Ето го, вече е резултат. Всеки 

общински съветник от днес с тези материали го има, благодарение на настойчивостта на 

Валентин и нашата група, това се случи. Ако наистина е публична, тука стои подписът на Цанко 

Яблански. Този е списъкът. Актуализиран е сега и го работят. Това е едното, другото - ето, 

публична справка и основните показатели на общинските дружества към дванадесети месец 

2003 година. Всичко го имаме точно заради това, че толкова настойчиво държим на 

прозрачност и на публичност. Всичко това го имаме, качено е. И още нещо ще ви кажа - нашата 

страница в момента е източник на информация на около 55% от общинските служители и на 

около 70-80% от журналистите в Стара Загора. Това е факт, който безспорно се вижда. Значи, 

много бързо реагират нашите екипи, много бързо дават информацията и всички, и самите 

общински служители вече ползват нашата страница, защото има повече неща и е по-актуална. 

По отношение на този списък, благодарение на това, че имаме и председател на комисията по 

имоти, ние ще бъдем много внимателни и ще гледаме всеки имот под лупа. Така че всичко 

онова, което се предлага по отношение на стопанисване, на даване под наем, на продажби - 

ние вече го прецизираме тук при нас. Относно предложението за взимане на решение за 

организиране и провеждане за търг за отстъпено право на строеж, това е рутинно, там го 

подкрепяме. Относно утвърждаване на основната градска линия No 204 - тя отново се внася. 

Тогава Дружеството на превозвачите, излязоха момчетата, мотивираха се, падна 

предложението, сега пред комисии ще мине. Ние пак ще решаваме, че по време на сесията ще 

решим какво ще бъде нашето отношение. Но мотивацията ни е там - ако линията е основна, тя 

трябва да се вози от автобус, ако линията е допълнителна - тя трябва да се вози от микробус. И 

ако стане пък основна - автобусите, които возят по тази линия, трябва да бъдат съобразени по 

изискванията на наредбата и да се преобразуват по А1 стандарт, което означава, че те трябва 

да бъдат преоборудвани с платформи за инвалиди. Тази възможност в момента дружествата, 

които се занимават с транспорт и частните, и общинското - няма нито един такъв автобус в 

Стара Загора, въпреки че има толкова много на брой автобуси. Така че тук видим как ще бъде. 

Най-вероятно ще си остане пак допълнителна линия и те ще я возят тези превозвачи, тъй като в 

момента се справят. Има една точка 10, която е предложение относно промяна в член 8, 

алинея 1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търг и конкурс, за сключване на 

сделки по придобиване на управление и разпореждане с общинско имущество. Така че 

първата точка касае пряко точно това. И текстът касае нашата колежка Йовка. Вестника на 

Йовка вече е наричан от Общината, че е вестника на "Клуба на работодателя" и той обслужва 

"Клуба на работодателя", като изнася материалите, които не са в интерес на Общината. Тъй 

като вие видяхте, че в рамките на месец и половина проведохме една кампания, че от 

страниците на в. "Старозагорски новини", точно за тази публичност, за която говорим, 

натиснахме отново темата с имотите и те внасят следната поправка: текстът "в местен 

ежедневник" се заменя с текста "в местен вестник", защото това е местен ежедневник, а сега 

да стане местен вестник, което е нещо неясно и по този начин да могат да избягат от това да 

публикуват във в."Старозагорски новини". Значи те имат някакво виждане, че едва ли не 



Общината издържа "Старозагорски новини", което не е вярно, защото Йовка пък ще каже 

колко са публикациите на Общината. Отделно пък има двама или трима от общинските 

съветници от ДП, ВМРО, ПСД, които не са срещнали разбиране от нея по време на изборната 

кампания, т.е. искането да публикуват без пари, а знаете, че по време на избори навсякъде се 

плаща, и заради тези лични взаимоотношения сега гледат да проведат едно решение, или 

между прочем предложение на Методи Пенчев от ПСД и на Стефан Радев от СДС. Те го решиха 

в един разговор, ние присъствахме, бяхме там също, на председателски съвет, и сметнаха, че 

било необходимо Общината, по-нататък ще внесат и друго предложение, Общината да задели 

15 000 лева за информационно обслужване на Общинския съвет, да се издава един бюлетин, 

което да се вкарва в подлистника на всички местни вестници, които са тук, и да се раздават, за 

да има по-широка гражданственост всяко решение и в същото време да се издава нещо като 

стенвестник, на който да се пишат материалите. А пък д-р Кънчо Попов даже пожела на всеки 

общински съветник да му бъде платено ефирно време 10 минути и да има възможност платена 

публикация една страница в един вестник. Те са си го гласували отдавна. Откъде ще ги извадим 

тези пари, за да ги даваме за такива неща, заради лични амбиции на някой си, на общински 

съветник било или на който и да е. Ние твърдо ще бъдем против. Ще говорим в рамките на 

самите групи, преди гласуването също да го отхвърлят. Те в разговор някои са ти обещали, че 

ще си променят решението, защото не били забелязали, но както и да е. Ние твърдо ще стои 

против това нещо. По отношение относно приемане на годишните отчети и баланси на 

общинските дружес&    


