
Протокол от 22.07.2004г. 

 

Днес 22.07.2004 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 28 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1.Разбор на проведения митинг под наслов “НЕ НА ТЕРОРА”  

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

3.Предложения относно материалите за Общинска сесия на 29.07.2004 г. – докладва г-н 

Николай Шопов  

4.Разглеждане на медийната концепция и мястото на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” 

в общественото пространство – докладва г-н Иван Славов  

5.Приемане на нови членове – докладва г-н Иван Славов 6.Разни  

 

Председателя на събранието г-н Иван Славов откри събранието и взе отношение по т. 1 от 

дневния ред на събранието:  

За съжаление не можах да присъствам миналия път на събранието, но приветствам митинга и 

искам да кажа няколко думи във връзка с един трагичен инцидент, който предполагам, че е 

провокирал настроенията за митинга. В момента сме малко хора, но събранието се записва и 

протокола се публикува в интернет, така че, всеки който отсъства може да прочете как е 

протекло събранието. Искам да кажа няколко думи за убийството на г-н Марио Марков във 

връзка с проведения митинг и отзивите за него. Аз бях в чужбина когато се случи това нещо на 

24 в 12 часа, колегата ми се обади по-късно по телефона и аз проверих в интернет. Всички 

информационни агенции публикуваха новината, че 38 годишен търговец с престъпления във 

финансовата сфера е бил застрелян, а медиапул.бг обяви че е застрелян 38 годишен измамник. 

Тъй като разбрах, че на митинга не са присъствали депутати, полиция и други които са били 

поканени и смятам, че публикациите в информационните агенции е тенденциозна и в 

съобщението публикувано от полицията се разбира, че Марио Марков едва ли не е член на 

терористична група, наркодилър или част от хората които се само изтребват и едва ли не това е 

начина по който престъпниците трябва да се само изтребват, аз не съм съгласен. Смятам, че 

това най-малко е неетично от страна на полицията и информационните агенции, които 

публикуват такава информация. Искам да кажа, че аз го познавам още като ученик и колкото 

невероятно да звучи, той беше патологично честен, аз не съм го виждал нито да краде нито да 

лъже. Не казвам това, защото е умрял и за умрелите трябва да се говори само добро. Той се 

шегуваше, че за лакомията няма лекарство и по ирония на съдбата, мисля , че точно лакомията 

му изигра лоша шега. В сравнение с бомбата на Кмета това е далеч по трагичен инцидент и е 

акт на терор против който се проведе митинга. В публикациите на пресата се казва, че ние сме 



доморасли политици и при нас има следствени. Сега ще ви го прочета на всички: Това 

определено е същото като информацията за г-н Марио Марков - един не е ясно кой имал 

следствено дело не е ясно какво преди години. Аз нямам предложения по тази точка от 

дневния, но ако вие имате коментарии и предложения, моля заповядайте.  

Г-н Николай Шопов – като дадохме пресконференцията, аз си позволих да кажа, че г-н Марков 

не е криминално проявен и ние го познаваме много добре. Заявих, че се хвърля посмъртно 

петно върху името му без да го е заслужил. Накрая ще се окаже сигурно, ако следствието има 

желанието, че някой е взел пари от него, не ги е върнал и после го убили. Следствието по 

начина по който върви е длъжно много бързо да открие поръчителите и изпълнителите на 

атентата срещу Кмета, защото според нас усещането е, че някой освен че клати стабилните 

кметове в България, плаши града и има нездрави интереси към нашата икономическа 

обстановка в Стара Загора. Оказа се, че по развитие града ни е на второ място след София и най 

силно върви местния бизнес. Всеки от нас всеки ден се бори с конкуренцията и всички ние от 

Клуба сме лицето на бизнеса. Два часа след пресконференцията дойдоха при мен две ченгета и 

ме натиснаха защо съм давал такива изявления. Това беше преди митинга. Аз им казах, че ние 

няма да ги оставим и ще продължим да изразяваме гражданската си позиция. Ние ще държим 

отговорни и ще искаме сметка от властимащите в случая хората които са ангажирани и ще ги 

питаме. Постоянно този въпрос ще бъде на нашето внимание, така че ние няма да оставим без 

последствие какво ще се случи с разследването по отношение на г-н Марков и по същия начин 

за бомбата срещу Кмета. Нашата позиция е ясна и се оказа, че ние сме прави, защото виждате 

последваха заплахи и срещу държавата по отношение на сигурността от Алкайда. Така че , 

бомби явно ще има тепърва да гърмят. Друга бомба снощи е гръмнала в града ни на 

“Славянска” , продължават разправиите но ние имаме позиция “НЕ НА ТЕРОРА”. И по същия 

начин смятат, че ще ни пречупят. Няма да ни пречупят защото ние ще търсим вариант. Според 

г-жа Николова те са визирали под думите , че един от Клуба е бил следствен преди години, г-н 

Христофор Бунарджиев. Тя е присъствала на тази пресконференция и после е питала изрично г-

н Иван Терзиев кого има предвид. Ние проверихме веднага и се оказа, че това е нещо по което 

е ставало въпрос когато той е бил още малък. Значи някой бил казал. А той е Председател на 

Клуба в момента. Г-н Иван Славов – обърнете внимание колко е порочна тази тенденция. Значи 

излиза, че полицията поощрява да се раздава справедливост като хората се само изтребват или 

си уреждат сметките по този начин. И в единия и другия случай заема позиция като едва ли не 

оправдава случилото се, прехвърляйки проблема от болната на здравата глава като се опитва 

да хвърли петно върху убития, а в другия случай срещу нас, защото ситуацията е аналогична. 

Ако това е справедливост значи държавата е джунгла, а ние сме животни. Аз мисля, че в случая 

позицията ни е достойна. По втората точка давам думата на г-н Андронов.  

Г-н Антон Андронов – нашата позиция е достатъчно ясна и ако има някакви въпроси ще ви 

отговоря. Г-н Стефан Шоселов – аз предлагам г-н Андронов да сподели, че голяма част от 

предложенията които идват точно от нас, от Клуба са гласувани от общинските съветници Г-н 

Антон Андронов – първо ние даваме един много сериозен тон на деловитост и прагматизъм. 

Проблема с партийните гласувания е париран за което ние си поставихме цели. В много случаи 

ние сме успявали да надделеем. Мисля, че общинския бюджет е спестил доста пари 

благодарение на нас и тепърва ще продължим да отстояваме това нещо. Може би трябва в 

представянето си пред медиите да го обобщим и по подходящ начин да решим тая 

неизвестност. Председателя на събранието г-н Иван Славов предостави думата на г-н Николай 

Шопов по т. з от дневния ред.  



Г-н Николай Шопов – в предстоящата сесия има доста конфликтни материали и предполагам, 

че всички сте се запознали с тях. Рутинните точки няма да разглеждаме. Пак продължаваме да 

имаме категорично становище по всеки важен проблем който се предлага. Отново застъпваме 

тези които в някои отношения не покриват онова което администрацията е предложила и 

изхождаме от гледната точка на прагматизма и интересите на обществото и гражданите. 

Считам, че важните неща които са в дневния ред ще ви ги кажа като теми защото практиката 

която въведохме да разглеждаме материалите преди събрание доста облекчава работата ни 

сега. 4. Предложение относно оптимизиране на общинската училищна мрежа в гр. Стара Загора 

– има два варианта от администрацията, но на заседанието г-н Шоселов направи предложение, 

като изходи от опита си в Германия, където има създадени учебни центрове. Вчера бях на един 

семинар и там стана въпрос за стратегическия план който започва да се работи за Община 

Стара Загора от месец септември. Аз поставих на разискване предложението на г-н Шоселов и 

то им допадна. Базата при нас не се използва ефективно – това го знаят всички. Статистиката 

показва, че в момента училищата така както са не са заети напълно. Процента на заетост е 50-

70 %, а в същото време издръжката на тази база е много голяма и тя остава в едно окаяно 

положение. Неговото предложение го споделих с председателката на комисията по 

образование г-жа Петя Арнаудова, която се запали по темата. Оказа се, че и тя е работила, 

споделяла е опит с регионалния инспекторат и се съгласи, че трябва да се намери подход. Ние 

да инициираме един форум, една открита дискусия или кръгла маса на тема “Образование” и 

това ще бъде първата стъпка за обсъждане на такива идеи. Защото нормативната база в 

момента е такава – броя на учениците определя колко е финансирането от държавата. От тая 

гледна точка тия два варианта, които са предложени в момента временно да се премести 

едната база на едни училища в други, те са блокирани от едно решение на ВАС което трябва да 

излезе м. октомври. Ние предлагаме друг подход – да направим една удачна добра база, 

защото Общината предоставя базата, а държавата дава парите и да се получи наистина 

качествено образование. Ние ще станем инициатори на тази кръгла маса на която ще се 

срещнат първо политическите партии, защото трябва да се вземе политическо решение, след 

това ще поканим по разширен форум от специалисти, граждани, заинтересовани страни и др. 

за да стигнем до решение на проблема. При тези два варианта синдикатите в училищата са 

категорично против и ние в рамките на сесията ще търсим решение и може и да отпадне тази 

точка. 5. Предложение относно даване на съгласие за изграждане на индустриален парк за 

насърчаване на екологично чисти производства – това предложение го дискутирахме доста, 

защото заглавието само по себе си не говори нищо и не можахме да разберем какъв е 

смисъла. Нашето виждане е, че като идея е много хубаво, но да се дефинира конкретно кого 

искаме да пуснем. В рамките на сесията ще решим как да гласуваме, защото става въпрос за 

определяне на един терен, но ако ще са производства, то не е удачно да са точно там. Г-н 

Шоселов има идеята там по добре да бъде търговска зона. Така, че в сесия ще питаме Кмета 

какво има пред вид екологично чисти производства. 6. Предложение относно промени в 

поименния списък на обектите за инвестиране през 2004г., финансирани със собствени 

бюджетни средства – тук има парадокс – Общината финансира изграждането на ВИК 

инсталациите на селата, а в същото време дружеството ВИК е държавно и парите, които плаща 

всеки от нас за водата отиват във ВИК дружество. Общината е отделила 170 000 лева за 

изграждане на водопроводни мрежи за които после дружество ВИК не плаща нищо на 

Общината – в това няма логика. 8. Предложение относно увеличаване на капитала на смесено 

дружество с общинско участие “Газоснабдяване - Стара Загора” ООД - тук е удачно Общината 

да си запази участието тъй като дружеството си е изградило газопроводната мрежа и в 

момента в който ще се включат битовите консуматори те ще започнат да плащат. Ако сега се 



откажем няма да получаваме средства и на семинара го дискутирахме с г-н Александър 

Михайлов. Той е от МРРБ и е експерт в тази зона и е консултант. Оказа се, че той самия е 

наясно и каза “ Или играе Общината и го печели или пуска конкуренцията”. 13. Предложение 

относно ликвидиране на съсобственост в УПИ V2547, кв.28 по плана на гр. Стара Загора - това е 

една къща на ул. “Поп Минчо Кънчев” и “Генерал Гурко”, която е стара постройка, но Общината 

има участие и оценката е за 200 000 лева. Оценката е твърде ниска, затова ние предлагаме 

една цена от 200 евро на кв. м. 17. Предложение относно преобразуване на парцел – частна 

собственост /бивш ресторант “Аязмото”/ в публична общинска собственост чрез отчуждаване и 

обезщетяване с цел съхраняване целостта и уникалността на парка – това предложение на д-р 

Диана Бушкалова ние определяме като опит за национализация. Няма никаква обосновка, не е 

намерила парите и предлага Кмета да води преговори и по някакъв начин да го вземе. 18. 

Предложение относно ползване на преференции от инвалиди с определена І и ІІ група 

инвалидност по отношение на зрението – подкрепяме предложението с известни резерви тъй 

като г-н Вълчев е направил сметка, че от гласуванията на Общински съвет за намаляване на 

цената на билетчетата от 30ст. на 20 ст. за пенсионери за една година “Автобусни превози” 

губи около 570 000 лева, а това е добра инвестиция за метанстанция. В крайна сметка колкото 

и да е трудно касае се за инвалиди , които са блокирани в домовете си и техните 

придружители. Тук има социален ефект и ние ще подкрепим предложението. 19. Предложение 

относно приемане на годишните отчети и баланси за 2003 г. на общинските търговски 

дружества “Верея Автотранспорт” ЕООД – в ликвидация и “Фарма Боруй” ЕООД – в 

несъстоятелност и даване съгласие на “Верея Автотранспорт” ЕООД – в ликвидация за 

заличаване от търговския регистър – по отношение на “Верея Автотранспорт” ЕООД всичко е 

приключило и даваме съгласие. Оказа се, че в капитала на “Фарма Боруй” ЕООД са включени 

Старозагорската минерална баня, баня “Пиперка” с административните помещения и шест 

офиса. Фактически за една стойност от 189 000 лева синдика предлага да възмезди главния 

кредитор, който е Търговска лига и на тая стойност ще приберат тия имущества. Затова ние 

предлагаме съвсем различно решение – Общината да си плати задължението от 189 000 лева 

към кредиторите и да приключим по този начин с въпроса. Общината ще си остане собственик, 

защото ни е ясно, че пазарната оценка е много по висока. Нашия колега г-н Вълков е вносител 

на две точки които ще ограничат правата на администрацията. По този начин ще се вдигне 

авторитета на Общински съвет и ще стане фактор на влияние при изготвянето на 

предложенията по ЗОП. Предлагам той да разясни тези две проекто предложения. 24. 

Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 25. Предложение относно промяна на 

Наредбата за базисни пазарни и наемни цени на недвижими имоти на Община Стара Загора  

Г-н Валентин Вълков – двете Наредби са много остарели и реално са приети 1998 г. и 

определят пазарните цени и начина на продажба на недвижими имоти и движими вещи от 

Община Стара Загора. Изчисленията се правят по един допотопен начин – едно жилище от 40 

м2 в центъра се продава за 6-7 хил. лева. Това е законово основание – държавата също така 

продава, така продават и в София жилищата /имаше скандал/. Ние успяхме да спрем 

предложението на общинска администрация и до такъв скандал не се стигна – жилищата щяха 

да се продадат по 150 лева за кв. метър в централната част на града. Наредбата е променяна по 

псевдо начин – половината е деноминирана другата половина не деноминирана . Нашето 

предложение е да се направи една базова начална цена за продажба на недвижими имоти. 

Това ще игнорира началната цена която буквално се измисля от някой чиновник без оценители 

– той отива на място и преценя колко ще бъде квадратния метър. Елиминирахме този начин на 

продажба на недвижими имоти и всичко ще става с оценка на лицензиран оценител. По 



отношение на наемите Общинския съвет си определя една начална цена от един лев и оттам 

нататък се смятат преференциите и начисляването на наема по разположението на обекта. 

Мисля, че всичко ще бъде точно и няма как да си измислят няколко пъти по ниски цени. От 

предишните Общински съвети много са увеличени правомощията на Кмета. Например до 10 

000 лева Кмета взема самостоятелно решение , а в никоя друга община на големите градове 

Кмета няма такива правомощия. Това елиминира участието на Общинския съвет в живота на 

града. На практика Общинския съвет е използван за параван. През последните 4-5 години той е 

бил манипулиран – такива опити се правят и сега , но при г-н Андронов това не може да стане, 

докато при проф. Божков това е било съвсем нормален начин на работа. И се надявам , че през 

целия си мандат ще отстояваме една сериозна гражданска позиция. Ако имате въпроси съм 

готов да ви отговоря и да ви дам примери по смятане на наемите. Ще взема отношение и за 

този индустриален парк за насърчаване на екологично чисти производства – това си е чисто 

посткомунистическо наименование. Няма нищо общо с това което трябва да стане, това си е 

реклама на Общината, че все пак нещо се прави. На всичкото отгоре му сложиха и екологичен – 

аз не знам някой да има разрешен не екологичен бизнес . Цялата идея е да се даде едно парче 

земя на чужд инвеститор, той да ги плати по 10 долара и това се счита за голяма цена. 

Общинска администрация ще проверява дали бизнеса е екологичен или не. И един чиновник 

от администрацията ще разрешава на някой си да прави бизнес. Тези 10 декара тепърва ще 

влизат в регулация, да се сменя предназначението и да се прави инфраструктура, която ще 

струва не по малко от пет милиона. Ще предложим цената да се увеличи на 20-25 долара, 

както се продават оранжериите в момента и да имаме един парцелиран парк. Върнахме тази 

точка за да обясни администрацията какво искат да се направи. Не виждам през следващите 10 

години кой инвеститор ще дойде. Единствено предложението на г-н Шоселов отговаря на 

изискванията на администрацията – в търговията целия бизнес е екологичен. Реално в този 

парк трудно може някоя старозагорска фирма да се вмъкне. И преди да има решение на 

Общински съвет това се представя в Америка и навсякъде другаде. И ние като Клуб можем да 

го откупим – той е на много хубаво място, тъй като Общината няма да може да се справи с 

проблема. Г-н Иван Славов – в рекламата пише, че се продава за 10 долара с ток, вода и други 

комуникации. Значи тази инфраструктура струва 20, а ние ще го купим за 10.Трябва да 

направим предложение да купим парцела. Искам да коментирам, че всички тези 

предложения, изложени от г-н Шопов са изключително сериозни. Например града е уникален 

по отношение на газоснабдяването. На сегашното ниво на оборудване по разчети могат да се 

печелят 150 000 лева на месец. Така , че Общината като си увеличи капитала ще спечели в 

бъдеще милиони. Същото се отнася и за ликвидацията на имоти – Общината ще удовлетвори 

кредитора с 189 000 лева, а ще загуби много повече. В тази връзка намирам предложенията за 

сериозни и предлагам да гласуваме.  

Предложенията бяха предложени на гласуване.  

Гласували: За 28 Против 0 Въздържали се 0 Г-н Иван Славов – по отношение на медийната 

концепция искам да кажа, че на всички тези проблеми, ако не им се даде гласност, така и ще се 

отекат. Ние сме взели много важни решения, но попаднали в Общинска сесия те се сблъскват с 

неразбиране. Тук може да стане и дума за референдум по някои от въпросите. Митингите и 

публикациите имат много голямо значение. В момента г-жа Николова публикува само едно 

лого, а трябва има публикации, изявления и мнения от Клуба. Трябва да има постоянно 

отворени дискусии за гражданите по проблеми на града и акценти от Общинските сесии. Ние 

имаме много материали за публикуване – всички наши обсъждания са интелектуален труд, от 

началото на Клуба до сега всичко се записва и протоколира. Секретаря го публикува в сайта на 



Клуба и всеки може за се запознае с нашата дейност. Г-жа Николова има проблем и аз искам да 

го сведа на вашето внимание и направя предложение в тази връзка. Тя е изпаднала в 

положение при което много от рекламодателите са се отдръпнали и то тези които са свързани 

с Общината и политическите партии. Те откровено я обвиняват в пристрастие и решенията 

които взимаме са изолирани. Аз предлагам на заседанията на УС, общинските съветници и 

председателите на комисии от Клуба да каним по един представител на политическа сила да 

взема участие в решенията и после да публикуваме в пресата, тъй като политическите сили са 

изразили такова желание. Ние сме обявили, че събранията ни са отворени и всеки може да 

присъства и ако отправим и официална покана за заседанията ни, предполагам, че ще 

престанат всякакви спекулации. Моля, който е съгласен да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 28 Против 0 Въздържали се 0  

Точка 5 отпадна от дневния ред поради неявяване на кандидата по уважителни причини.  

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1.Общинските съветници от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора” да изразят становището 

на Клуба по материалите за Общинска сесия на 29.07.2004 г. както следва:  

2. Предложение относно оптимизиране на общинската училищна мрежа в гр. Стара Загора - 

ние предлагаме друг подход – да направим една удачна добра база, защото Общината 

предоставя базата, а държавата дава парите и да се получи наистина качествено образование. 

Ние ще станем инициатори на кръгла маса на която ще се срещнат първо политическите 

партии, защото трябва да се вземе политическо решение, след това ще поканим на разширен 

форум специалисти, граждани, заинтересовани страни и др. за да стигнем до решението на 

проблема.  

3. Предложение относно даване на съгласие за изграждане на индустриален парк за 

насърчаване на екологично чисти производства - нашето виждане е, че като идея е много 

хубаво, но да се дефинира конкретно кого искаме да пуснем. В рамките на сесията ще решим 

как да гласуваме, защото става въпрос за определяне на един терен, но ако ще са 

производства, то не е удачно да са точно там. Г-н Шоселов има идеята там по добре да бъде 

търговска зона. Така, че в сесия ще питаме Кмета какво има пред вид екологично чисти 

производства.  

5. Предложение относно промени в поименния списък на обектите за инвестиране през 2004г., 

финансирани със собствени бюджетни средства - приема предложеното решение с 

предложение ВИК да изгражда водопроводната мрежа  

5. Предложение относно увеличаване на капитала на смесено дружество с общинско участие 

“Газоснабдяване - Стара Загора” ООД - тук е удачно Общината да си запази участието тъй като 

дружеството си е изградило газопроводната мрежа и в момента в който ще се включат 

битовите консуматори те ще започнат да плащат, а печалбата е голяма.  



6. Предложение относно ликвидиране на съсобственост в УПИ V2547, кв.28 по плана на гр. 

Стара Загора - това е една къща на ул. “Поп Минчо Кънчев” и “Генерал Гурко”, която е стара 

постройка, но Общината има участие и оценката е за 200 000 лева. Оценката е твърде ниска, 

затова ние предлагаме една цена от 200 евро на кв. м.  

7. Предложение относно преобразуване на парцел – частна собственост /бивш ресторант 

“Аязмото”/ в публична общинска собственост чрез отчуждаване и обезщетяване с цел 

съхраняване целостта и уникалността на парка – не сме съгласни, това предложение на д-р 

Диана Бушкалова ние определяме като опит за национализация. Няма никаква обосновка, не е 

намерила парите и предлага Кмета да води преговори и по някакъв начин да го вземе.  

8. Предложение относно ползване на преференции от инвалиди с определена І и ІІ група 

инвалидност по отношение на зрението – подкрепяме предложението  

9. Предложение относно приемане на годишните отчети и баланси за 2003 г. на общинските 

търговски дружества “Верея Автотранспорт” ЕООД – в ликвидация и “Фарма Боруй” ЕООД – в 

несъстоятелност и даване съгласие на “Верея Автотранспорт” ЕООД – в ликвидация за 

заличаване от търговския регистър – по отношение на “Верея Автотранспорт” ЕООД всичко е 

приключило и даваме съгласие. Оказа се, че в капитала на “Фарма Боруй” ЕООД са включени 

Старозагорската минерална баня, баня “Пиперка” с административните помещения и шест 

офиса. Фактически за една стойност от 189 000 лева синдика предлага да възмезди главния 

кредитор, който е Търговска лига и на тая стойност ще приберат тия имущества. Затова ние 

предлагаме съвсем различно решение – Общината да си плати задължението от 189 000 лева 

към кредиторите и да приключим по този начин с въпроса. Общината ще си остане собственик, 

защото ни е ясно, че пазарната оценка е много по висока.  

10. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество - нашето предложение е да се направи 

една базова начална цена за продажба на недвижими имоти – например 200 э на м2. Това ще 

игнорира началната цена която буквално се измисля от някой чиновник без оценители – той 

отива на място и преценя колко ще бъде квадратния метър. Елиминирахме този начин на 

продажба на недвижими имоти и всичко ще става с оценка на лицензиран оценител и търг.  

11. Предложение относно промяна на Наредбата за базисни пазарни и наемни цени на 

недвижими имоти на Община Стара Загора - по отношение на наемите Общинския съвет си 

определя една начална цена от един лев и оттам нататък се смятат преференциите и 

начисляването на наема в зависимост от разположението на обекта.  

2.На заседанията с УС, общинските съветници и председателите на комисии от Клуба да се 

канят представители на политическите сили  

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на събранието г-н Иван Славов закри 

събранието.   

 


