
Протокол от 28.09.2004г. 

 

Днес 28.09.2004 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 45 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

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

2.Предложения относно материалите за Общинска сесия на 30.09.2004 год. – докладва г-н 

Николай Шопов  

3.Презентация на инструментите, които предлага Търговско промишлената палата в подкрепа 

на регионалния бизнес – докладва г-н Олег Стоилов  

4.Предложения за внасяне в Общински съвет – докладва г-н Венелин Кръстев – предложения 

за Празник на липите и трамвайна линия  

5.Предложение за внасяне в Общински съвет – докладва г-н Валентин Вълков – предложение 

за агенцията по приватизация 6.Разни  

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

Искам да ви благодаря, че днес намерихте време да присъствате на нашата сбирка. Сега сме в 

тази фаза на годината когато след летните отпуски с много повече желание и жар ще се върнем 

към изпълнение на обичайните си задачи, които освен задълженията във фирмите включват и 

нашите граждански ангажименти, които сме поели пред избирателите. Миналата година ни 

гласуваха цели 5 мандата. Дневния ред на нашето събрание е пред нас, повече от нещата, 

които ще дискутираме бяха обсъдени в конкретните комисии. Предполагам, че всички сте се 

запознали с предложенията, които бяха публикувани в уеб страницата и ако някой не го е 

направил това е за негова сметка. По първа точка от дневния ред моля г-н Андронов да каже за 

последните неща, които са важни за вас. Г-н Антон Андронов – групата на нашия Клуб е една от 

най активните. Г-н Вълков подготви изменения в две много важни наредби. Придвижихме 

проблема с газификацията на автобусни превози, който се надяваме това заседание да се 

прокара. Продължаваме да движим въпроса Общината да си запази участието в 

газификацията, което може би на това заседание няма да се гласува, но на следващото може 

би. Това са накратко стратегическите въпроси – другите общински съветници се занимават с 

еднодневни въпроси докато ние се занимаваме с това което е най важно за града. Г-н 

Христофор Бунарджиев – моля да кажеш няколко думи за дисциплината – нашите съветници 

участват ли редовно в сесиите и комисиите. Предния път дискутирахме въпроса с оттеглянето 

на г-н Диамандиев и призоваването на г-н Бухчев – има ли развитие по този въпрос? Г-н Антон 

Андронов – няма отсъствие на наш съветник от заседания или комисии. Както каза г-н Динев 

преди изборите, че няма да стоим в ляво или дясно, а ще стоим на първите редици - ние така и 

правим. Г-н Диамандиев си изпълни обещанието и се отказа. В закона пише, че съветник който 

е избран за такъв и в едномесечен срок не се яви и не положи клетва мандата му отпада. Г-н 



Диамандиев се подписа, че е уведомен и сега общинската комисия на свое заседание ще 

прекрати мандата му и ще призове г-н Бухчев. Така ще станем отново в пълен състав. Г-н 

Христофор Бунарджиев – ще помоля г-н Бухчев в качеството си на предстоящ общински 

съветник да каже няколко думи. Г-н Димо Бухчев – най после нещата се развиха нормално. Аз 

лично гарантирам за себе си, че докато съм там няма да допусна отсъствия и закъснения – ще 

поддържам духа на нашата група и ще бъда полезен с каквото мога. Г-н Христофор Бунарджиев 

– да пожелаем на г-н Бухчев достойно представяне в нашата квота в Общинския съвет и да е 

жив и здрав. Втора точка от дневния ред е обсъждане на материалите за Общинска сесия и г-н 

Шопов ще направи експозе. Г-н Николай Шопов – искам да ви кажа, че в комисиите, където 

участваме аз, г-н Динев и г-н Вълков присъстваме редовно и вземаме дейно участие. Може да 

се каже, че променяме малко мнението и може да се каже, че в крайна сметка надделява 

разума. В дневния ред на Общинската сесия има три проблема за които ние много държим да 

бъдат решени. Единия е за дружеството по газоснабдяване и нашето мнение е участието на 

Общината да бъде запазено. В тая връзка направихме среща с ръководството на СДС на което 

разяснихме много обстоятелствено за какво става въпрос. Утре ни предстои да направим 

същата среща с ръководството на БСП. Този формат се оказа много удачен и смятаме, че по 

начина по който ние разбираме проблема е ясен, прагматичен и коректен спрямо Общината и 

собствеността. Дано всички да разберат, че няма далавера в което обвиняват нашия Клуб и в 

крайна сметка на всички започна да става ясно, че ние гледаме да запазим собствеността на 

Общината. Другия акцент е снабдяването с газ метан и конвертирането на парка от автобуси в 

Автобусни превози. Там се е получила една малка техническа грешка – в предложението е 

записано парцел от 44150 м2 и в някои комисии са останали с убеждение, че става въпрос за 

целия парцел върху който е предприятието. Аз в комисията по финанси и бюджет го разясних и 

комисията взе положително отношение. В Автобусни превози влиза цялата инвестиция от 

преработени уредби, с които ще бъдат снабдени 50 автобуса , ще се направи и газификация на 

дружеството. Реално погледнато инвеститора ще постави една компресорна метан станция за 

определен период от време / 6-10 години / и ще даде възможност на дружеството да освободи 

50 % от оборотните си средства като те ще отидат за обновяване на парка със закупуването на 

нови автобуси. Някои групи искат акционерно дружество като разделят градския транспорт от 

външните линии или да остане само тролейбусния транспорт. Не знам коя дилема ще 

надделее, но ние смятаме, че тази инвестиция си е чист подарък – всички постановки, които ще 

се монтират остават и могат после да се прехвърлят на други автобуси. Даже и ако после се 

приватизира дружеството то неговата цена ще е по добра. Ползата за Общината е видна и явна 

и утре ще го разясним и това на БСП. Г-н Христофор Бунарджиев – нали всички разбрахте за 

какво става въпрос – да се положат резервоари на автобусите за да се движат с природна газ. 

Помислете какво ще направим за града – за екологичния ефект, за евтиното гориво и затова с 

колко туби нафта всеки ден си ходят шофьорите. Сега няма как да го налееш и ще престанат 

кражбите. Ние използваме всички средства на негласната политика за да прокараме това 

решение. Г-н Николай Шопов – искам да добавя нещо, което ми подсказа г-н Шоселов – 

средствата, които ще се усвоят ще дойдат от програми и парите ги има в Министерството на 

околната среда. Затова ви казвам, че това е подарък, ако се осъществи. Следващия въпрос са 

двете наредби на които вносител е г-н Вълков и за нас е важно да се приемат, защото 

Общината трябва да работи всички вече сме ги обсъждали и знаете нашата принципна 

позиция. По отношение на концесията на спортния комплекс в Горно ботево има изработено 

решение, което подкрепя и наш член е г-н Недялков считам, че там подкрепата е осигурена. Тук 

голяма аномалия е , че по Наредбата той е длъжен да депонира в Общината като гаранция 

сума равна на инвестицията. Заради това всеки се стреми да покаже по малка инвестиция от 



колкото смята да направи и това води до недоразумения в комисиите. Ще гледаме в бъдеще 

да оправим тази аномалия. Има едно предложение от г-н Кръстев относно промени в статута 

на наградата Стара Загора по отношение на критериите, начина на предлагане, личностите и 

там ще вземем отношение в рамките на сесията. В първа точка за формиране на самостоятелни 

паралелки възникна и дискусия за Руската гимназия и там ще трябва сериозна стратегия в 

перспектива и ще трябва да се направи предложение от Клуба. Работим сериозно и коректно и 

в рамките на седмицата сме заети 4 дни с тия дейности и по половин ден отделяме за неща в 

рамките на Общината. Непрекъснато сме в крак и знаем възможностите на администрацията, 

които определено не са много големи. Правим срещи с другите групи защото малко или много 

сме набъркани в политиката и правенето на отделни политики в определени направления 

правим усилия и може би трябва да станем по гъвкави за да могат нашите предложения да 

вървят напред. Г-н Христофор Бунарджиев – искам да ви запозная с един изключително важен 

проблем за града и Общината, но може би г-н Андронов да го направи, защото е по запознат с 

проблема. Става въпрос за газоснабдяването – разкажи на хората за това колко милиона 

изтичат и какъв пладнешки обир става с 500 % лизинг всяка година да се източват печалбите на 

дружеството в което има дял общината. Това са живи пари, които могат да формират 10 % от 

бюджета. Това е личен принос на г-н Андронов – той е разбутал и разчепкал това нещо и 

трябва да направим така, че да го доведем до победен край. Слушайте внимателно за каква 

кражба става въпрос. Г-н Антон Андронов – аз не бих използвал силни думи, но в момента 

положението на Общината не е изгодно. Това дружество се създаде преди 10 години и беше 

едно от първите в страната, което пое да направи битово газоснабдяване и то може би е най 

развито в Стара Загора. То почти изцяло е обхванало индустриалните предприятия поради 

което нашия бизнес е по конкурентен от аналогичния в други градове, които нямат достъп до 

ползване на метан. Дружеството се създаде с ограничена отговорност като Общината има 48 % 

, а Овергаз има 52 % като те са направили много такива дружества като участието им достига до 

100. Дружеството се създаде с минималния капитал и в момента е малко над минималния – 10 

000 лева като Общината е изпълнила своето задължение да внесе 4800 лева. Но разбира се с 

капитала тази инфраструктура не може да се развие и в момента са осчетоводени разходи за 

развитието на дружеството за около 12 000 000 лева от друго дъщерно дружество на Овергаз 

или като лизингов договор за съоръжения за около 7 000 000.До тук няма нищо лошо, въпроса 

е, че не е най изгодната форма за Общината защото заемните средства и лизинговите условия 

по тежки от нормалните на пазара – ако не се лъжа с 12 % разходи , а могат да се привлекат с 

много по малко / 6.5 до 7-7.5 /. Ние не можем да се сърдим, че Овергаз така е постъпил – в 

крайна сметка Общината не е извадила нито една стотинка, а притежава 48 % от целия капитал. 

Но това положение в дружеството не може да остане, защото то ще си загуби своя лиценз. 

Според закона енергийните дружества трябва да имат лиценз и едно от изискванията, освен 

техническите е за да го получат трябва да притежават енергийните съоръжения, които служат 

за превоз. Газоснабдяване не ги притежава, защото е лизингополучател. Това застрашава 

лиценза от една страна и второ в това положение дружеството ще продължи да изплаща 

лизингови вноски и заемни средства над пазарните лихвени нива, които са големи средства за 

12 000 000 лева при 4-5 % горница. Това са много пари. Дружеството е много добре финансово 

и за тях това не е проблем. Ако се абстрахираме от тежестите по лизинга и заема, дружеството 

би акумулирало около 1 500 000 лева печалба, а с разходите по амортизация – над 2 000 000 

лева. Амортизацията му е сериозна над 900 000 лева, а реална нужда от амортизация има под 

100 000 лева. При това положение е изградило доста развитата битова мрежа, която не е 

натоварена защото домакинствата по бавно и едно по едно преминават. Но оттук нататък ще се 

получат много нови абонати без да се извършват сериозни разходи тоест ще се увеличават 



само приходите. Интереса на Общината е да остане съдружник, освен това Устава защитава 

монетарния съдружник изцяло. Не е проблем с оглед на управлението, тъй като дружеството 

има разходи в размер на 70-80 000 лева за ремонт и управлението на газа става с нормирана 

цена /не може да става далавера/ и продава на крайните потребители отново на нормирана 

цена та монетарния съдружник е изцяло защитен. Начина на отчитане на покупката и 

продажбата са без проблем като коректност на отчитането. Овергаз искаха малко повече да се 

вдигне капитала, но на този етап се съгласиха с това капитала да се вдигне от 3 000 000 лева, 

тоест трябва да внесем като съдружник 1 440 000 лева като от своя страна Овергаз ще внесе 1 

560 000 лева. С този капитал ще се изплати една част от задълженията към дружеството 

Овергаз , след това остатъка може да се изплати с един благоприятен кредит. В перспектива 

Общината ще получава един много сериозен дивидент, но ако реши един ден да го продава – 

ще сме дали 1 500 000 лева и в развитието на мрежата ако се наложи да се внесе 1-2 милиона, 

след това този дял би струвал 10 пъти повече от колкото сме инвестирали. Това е един 

прекрасен бизнес в който Общината за щастие е съдружник и това е единственото място 

където тя има влияние в естествените монополи. И ние се притесняваме, че тази точка ще 

пропадне, защото другите съветници не са в час. Вие за 5 минути го асимилирахте, а за тях е 

една история в три серии. Ние трябва да направим така, че Общината да си остане съдружник, 

защото това е от полза на нашия град. Г-н Христофор Бунарджиев – надявам се колеги, че 

всички разбрахте изключителната сериозност на този въпрос и да благодарим на г-н Андронов, 

че го разчепка и постави на широка обществена дискусия . Да възложим на нашите съветници 

да направят всичко необходимо до извършване на последващия контрол за да може Общината 

да се възползва от това дялово участие в този естествен монопол. Имайте пред вид, че от 

всички градове в страната само в Стара Загора общината има 48% участие. Искам да обърна 

внимание на нашите общински съветници и ги помоля да внесат едно изключително интересно 

и ползотворно предложение на г-н Кръстев. Предложението е за Празник на липите и е 

гласувано месец февруари като на всички е ясно, че без културен живот не може да се живее. 

Просто правим бележка на нашите съветници, че досега не са го вкарали и това да бъде едно 

от първите предложения на г-н Бухчев. По следващата точка давам думата на г-н Вълков. Г-н 

Валентин Вълков - не трябва така да е формулировката, защото на заседанието, което 

направихме с комисиите и ръководството на Клуба не беше по този начин формулирано. 

Такава формулировка още на първото заседание използва г-н Андронов и никой от Общинския 

съвет не го възприе, а ние бяхме още нови за да осъзнаем истината в това негово 

предложение. Така или иначе тя е сформирана и едва ли на този етап можем да променим 

нещо тази година. Тази агенция функционира по някакъв странен начин, поема някакви 

странни ангажименти и се сключват странни договори от Общината преди 4-5 години. На 

последните заседания се изслушваха ощипани граждани от съда или други по отношение на 

закупени имоти или приватизирани дружества. Това не влиза въобще в правата на Агенцията 

по приватизация. Аз смятам, че моето място там е абсолютно излишно като по този начин е 

излишно и под достойнството на Клуба да има свой представител. Бих искал да оттеглим 

участието си. Самото допускане на граждани със жалби по отношение на вече сключени 

договори или по съдебни процедури е недопустимо и ние не трябва да участваме в този фарс. 

Ние стигнахме до извода, че трябва да се търси друга форма за стопанисване на тези имоти – 

нещо като друго дружество като водеща роля имат Общината и Общински съвет. Г-н Николай 

Шопов – мисля, че на този етап не трябва да се оттегля г-н Вълков и да излиза член от Клуба от 

ръководния орган на Агенцията. Там единственото, което ги вълнува е колко заседания ще 

направят и колко хонорар ще си формират. Нищо друго не ги вълнува освен на кой поток кой 

ще застане за да защити нечий интерес или да участва в някоя от сделките по скрит начин. 



Присъствието на г-н Вълков поне изважда на светло някои корупционни моменти които 

съществуват в дейността на Агенцията в настоящия етап. Нека изчакаме да мине календарната 

година и мине първия и отчет за свършената работа и тогава да подемем инициативата за 

закриването и. Другото предложение от г-н Славов беше да се промени името като стане 

Агенцията по маркетинг и действително да предлага за продажба по много по модерен начин 

обектите. Стигаме до извода, че Общината не може да си предложи обектите и Агенцията не си 

върши работата – показателно е, че след като на нашата страница в Интернет публикувахме 

детската градина в с. Дъбрава веднага се явиха трима кандидати. Г-н Стефан Шоселов – 

поддържам това, което каза г-н Шопов и ако не искаме да сме съпричастни г-н Вълков може да 

не гласува, но трябва да знаем какво става там. Г-н Христофор Бунарджиев – аз също смятам, 

че ние трябва да запазим участието поне да упражняваме контрол. Г-н Недялко Младенов – 

Клуба на Работодателя винаги е имал активно отношение към проблемите и да се оттеглим от 

един орган, който досега не е ефективен според мен не трябва да го допускаме. Да излезе 

можещия, знаещия и грамотния и да ги остави тия, които нито имат желание и нищо добро 

няма да направят. По добре да е там и ако ги ограмоти ще има по голяма ефективност от 

колкото да се оттегли. Г-н Мирослав Петков – трябва да подходим по следния начин: първо да 

направим конструктивно предложение за преобразуването на агенцията и тогава да решаваме 

дали ще се излиза от нея. Г-н Христофор Бунарджиев – който е съгласен нашия представител да 

остане в Агенцията, моля да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 43 Против 1 Въздържали се 1  

Г-н Митко Динев – ние просто се подписваме под тези проекти за които казват, че са пълни 

глупости. Г-н Христофор Бунарджиев – както предложи г-н Петков ние ще излезем с 

предложение за реконструкция. Излизането няма да реши проблема – дерибейството ще 

продължи още повече. Ще предложим като се върне г-н Славов, който е поел ангажимент да 

формулира предложение с което на следващото събрание ще се запознаете. В следващата 

точка разни ако имате въпроси или да добавите нещо, моля заповядайте. Г-н Драгомир Драгов 

– в квартал “Индустриален” плащаме за цяла година данък сгради и такса смет. Фирмата, която 

се занимава с извозването на отпадъците, ако не и се плати не извозва без да се интересува, че 

вече сме платили. Всеки месец им плащам по още 36 лева или 500 лева на година. Трябва да се 

въведе някакъв ред, защото аз се консултирах с хора и установих, че не е редно. Веднъж 

плащаме на Общината и втори път на фирмата и сигурно има някакво негласно съглашателство 

– Общината няма пари и давай бизнеса да плаща. Питах данъчните и отговориха, че им е 

наредено да не дават информация. Трябва да се направи официално запитване на какво 

основание фирмата го прави. Г-н Митко Динев – само в “Прогрес” плащам 1600 лева. От 50 

лева го увеличиха на 1600. Г-н Христо Динев - това е един проблем, който засяга всички колеги 

и граждани на този град. Аз имам страшни неприятности с тази фирма която почиства града. Аз 

плащам всеки месец от 120-150 лева такси за почистване на моите контейнери, като въпреки 

всичко те са пълни и по няколко пъти седмично се обаждаме да идват да ги вземат. Това са 

хора, които не знам кой ги контролира, защото писах до Кмета и данъчното, но никой не 

обръща внимание. Това е един въпрос който трябва да се коментира и да залегне в Общината 

за решаване на високо ниво във връзка с това обиржийство. Тия хора не си вършат работата – 

кошовете са пълни, изсипват се и се замърсява наоколо, това е нещо страшно. Поне в 

седмицата два дни се ядосвам по този въпрос и ако г-н Андронов знае нещо по този въпрос, 

моля да обясни. Г-н Антон Андронов - по времето на г-н Яблански е отстъпена концесия на 

Нелсен Чистота. Тя е смесено дружество между Жилфонд - чистота и немската фирма. Като 

мажоритарния собственик е Нелсен. Концесията изтича 2007-2008 година. Преди 2-3 години 



Общинския съвет е гласувал за прекратяване на концесията поради неизпълнения на 

задължения от дружеството. Междувременно е станала промяна в съдружниците и дяловете 

на Жилфонд и на Нелсен са изкупени от Вол – тия които чистят в София и имат регистрация в 

Перник. Като е станала тази промяна в съдружниците Общински съвет остава в сила договора и 

за тази година общинския бюджет за почистване е в размер на 2 милиона и 100-200 хиляди 

лева. До 30 ноември Общинския съвет трябва да определи размера на такса смет при която за 

жилищата е върху данъчната оценка, а за търговците е върху балансовата стойност и това е 

въпрос който трябва да обсъдим. Миналата година не е гласувана таксата поради изборите 

като в такъв случай остава да действа размера от предната година. Не е правомерно да вземат 

пари от фирмите допълнително за събиране на отпадъците. Г-н Тенчо Руканов – г-н Петко 

Влаев беше изпълнителен директор на Нелсен Чистота и той спечели концесията. Той е много 

добре запознат с това и предлагам да го поканим да участва активно в решаването на 

проблема. Г-н Антон Андронов – той е изключителен специалист в тази област. Той е наш член 

и като директор на Нелсен Чистота Общински съвет искаше да прекрати концесията защото не 

си е изпълнил задълженията за инвестиции в размер на 220 000 лева. Това беше абсолютно 

вярно, само че в това време Общината не му беше платила 900 000 лева в продължение на 

повече от една година. Как да си изпълни задължението за инвестиция като работи цяла 

година без да му платят. Да го поканим на следващото събрание и заедно с нас съветниците да 

подготвим материала. Г-н Недялко Младенов – нашите съветници да изискат договора за да 

видим какви са задълженията на тази фирма. Във всяка фирма секретарките да пратят по два 

реда и да опишат положението като питат правомерно ли е това. Като постъпят 30-50 писма в 

Общината това дава основание на всички, а не само на нашите представители, защото 

предполагам има и други засегнати извън нашия кръг и оттам нататък да тръгне масово. Г-н 

Огнян Тодоров – предлагам към писмото да се приложат и фактури и тази организация е доста 

сериозна да се обърне към Общината. Също така и във вестника може да се възбуди дискусия 

по този въпрос. Г-н Христофор Бунарджиев – предлагам да вземем следното решение – 

Общото събрание да натовари г-н Петко Влаев да проучи случая и да направи предложение за 

решаване на проблема пред събранието за гласуване. Който е съгласен г-н Петко Влаев да 

разработи концепция за решаване на въпроса, моля да гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Митко Динев – колеги, очевидно е, че в този мандат, който тече в момента и е първи за нас 

ние набираме необходимия опит и ако сега има избори ние бихме заели много по достойно 

място. Защото нещата се вършат така както трябва и до голяма степен хората ни знаят и вярват. 

Но да не забравяме, че идва един нов момент в който ние трябва да определим нашата 

позиция – това са парламентарните избори. Ние бяхме решили, че парламентарните избори не 

ни интересуват защото нас ни интересува как ще управляваме собствения си град. Но от това 

дали държавата се управлява добре зависи дали нашия град и другите градове ще се 

управляват така както трябва. Във тази връзка ми се обади Димитър Луджев. Те са разбрали, че 

тука има някаква завоювана позиция от бизнеса и сега търсят ракети носители за изстрелване в 

политическото пространство на овехтели и празни бидони. Той казва, че в София се прави 

някаква организация за създаването на национална кампания за пропагандиране на идеята 

бизнеса да се намеси в управлението на страната и иска да се срещне с г-н Андронов. Аз му 

отговорих, че не съм никакъв и ние си имаме ръководство на нашия Клуб, ако искаш ще ги 

информирам и ако искаш заповядай. Каза ми имената на Божков, Сашо Дончев и други там 

картофени прякори, които не помня. Ако има такова движение и ако ние вече имаме някакъв 

опит, ако решаваме да участваме в тази кампания, давам идеята да решим дали да поканим 



Димитър Луджев да ни види какво представляваме. Той иска да изпратим хора в София да се 

срещнат с него за обмяна на информация. И втория въпрос е да подчертая със задоволство, че 

нашия театър празнува 85 години. Мога да ви кажа, че празнува по един достоен начин, защото 

има един изключително интересен и силен сезон и аз не съм виждал такъв в близките 10 

години. Направиха досега три много интересни пиеси. Скоро беше премиерата на една 

изключителна пиеса на която два часа се заливаш от смях и аз не съм виждал такава 

невероятна игра. Ако отидат на някакъв конкурс съм сигурен, че ще се класират. В един град за 

да има живот трябва да има опера и театър то моята молба е всеки работодател да закупи по 

20 билета по 5 лева за своите служители. Така ще се откликне на призива на театъра да му се 

помогне малко като се закупят билети. Не е въпроса за спонсорство, ние от Загора холдинг сме 

дали средства и декори им направихме. Вашите работници ще се зарадват, а артистите ще 

имат самочувствие, защото пред пълна сцена се играе добре. Дори една такава тъпа пиеса като 

Гераците, която ми напомня за ученическите години ме разчувства и съм плакал на нея. Купете 

си билети и няма да сбъркате и да дадем гласност, че помагаме на театъра. Г-н Христо Динев – 

аз купих билети от една жена и когато отидоха нямаше премиера. И аз се разплаках. Г-н 

Христофор Бунарджиев – моля да продължим в сериозен тон. Преди два месеца събранието 

взе решение да не намесваме в политиката и парламентарните избори. Едно от задълженията 

на Клуба е да информира своите членове за дейността на организации, които пряко могат да 

бъдат полезни на членовете на Клуба със своите програми и дейности. Един от най важните 

фактори, който обединява бизнесмените във обществена организация това е Търговско 

промишлената палата, която под ръководството на г-н Митко Динев през последните няколко 

години има изключително интересни инициативи, телевизионно предаване и т. н. Днес сме 

поканили специално г-н Олег Стоилов – изпълнителен директор на палатата, който в едно 

експозе ще ви запознае с какво палатата може да ви бъде полезна. Г-н Олег Стоилов – 

благодаря ви за възможността да представя инструментите на Търговско промишлената палата 

с които може да бъде полезна на хората от бизнеса в Старозагорската Община. Причината да 

поискаме тази презентация е, че инструментите, които възникнаха в последно време не 

достатъчно ефективно ги използваме, а има много сериозен потенциал в тях. Точно в Клуба на 

Работодателя се намира този потенциал, който може да използва нашите възможности. Ще се 

постарая да бъда максимално кратък и конспективен като във всички посоки имаме 

изключително много информация и ако има интерес към дадена тема, /раздали сме и 

материали и листовки/ съм готов да говоря по всички отделни точки. Търговската палата е 

учредена през 91 година, към момента има 300 преки членове и 1800 асоциирани като 

съществува национална мрежа от Търговско промишлени палати, които са отделни независими 

юридически лица. Координационната структура е Съвета на председателите. Мрежата от 

палатите е национално признат представител на Работодателите. Съвсем накратко ще ви 

запозная с някои от услугите които традиционно предлага палатата –вписване в търговския 

регистър, издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, преводи и легализация на 

документи, издаване и заверка на бизнес покани на чуждестранни граждани, регистрация и 

получаване на индивидуален код по ЕАН /бар код/, заверка на фактури и подписи върху 

документи, регистрация на документи за изобретения, търг, марки и други документи, които са 

необходими във външнотърговския и търговския оборот. Други услуги това са 

информационните услуги, икономическа и статистическа информация, митническа 

информация, офертен бюлетин, маркетингова информация и специализирана информация 

свързана с евроинтеграцията. По тези въпроси имаме специализирани инструменти за които 

ще кажа по късно за да можете да ползвате тези възможности на Палатата. Палатата 

консултира и съдейства за организиране на делови срещи и обучение, семинари, изложби и т. 



н. Съдейства за решаване на проблемите в Арбитражния съд , за намиране на търговски 

кооперационни партньори и източници на финансиране, изготвяне на проекти, бизнес планове 

и презентации на фирми, обучение, повишаване на квалификацията и т. н. Своите дейности 

Палатата е формирала в няколко центъра, единия от тях е Евро Инфо Центъра, който на база на 

договор с Брюксел е в мрежа с центрове от над 300 града не само в Европа, а в цял свят. Има 

представени консултационни информационни центрове с които ние поддържаме постоянна 

интернет връзка. Изключително ефектна и коректна е обмяната на информация с тези Евро 

Инфо Центрове. Тези центрове можете да ги използвате както за търсене на информация, така 

и за предлагане на вашите възможности. Другия център с който ние сме сформирали дейността 

си е Центъра по качество. Ние искаме да представим възможности и услуги свързани със 

системи за управление от серията ИSО – маркиране, продуктова и технологична сертификация, 

добри производствени практики, технологична специализация, връзки с консултански и 

сертифициращи организации. Ние имаме сериозна специализация, това го показва няколкото 

проекта от национално значение, които ние спечелихме. Информация за един от тези проекти 

ние сме ви предоставили. На 8 октомври каня всички вас на една презентация за резултатите от 

този проект. Това е един наръчник за техническо законодателство за малкия и среден бизнес. 

Ще бъде предоставена много полезна информация и се надявам да бъде полезна не само за 

Старозагорския бизнес защото това е един национален проект по програма Европа, който ние 

спечелихме. Така, че по всички въпроси касаещи качеството можете да се обърнете към 

Палатата. Другата специализирана дейност това е Центъра по енергийна ефективност, който 

образувахме преди 6 месеца на база на енергийната ефективност. В сайта и Центъра ние сме 

събрали много сериозна законодателна информация, както и възможности за програми и 

проекти, които могат да се използват от гледна точка на бизнеса. Вече има няколко кредитни 

линии – за Европейската банка за възстановяване и развитие в които освен гарантирани 

кредити има възможност да се използват консултации и можем както индивидуално така и 

комплексно да решаваме проблемите на енергийната ефективност. Има ред интересни неща, 

които ще се развиват в бъдеще. България е на челно място в света по неефективност и имаме 

сериозен потенциал да вървим към по добре. В тази насока имаме много добри база данни, 

връзки с Агенцията по енергийна ефективност, с консултански организации, организации които 

минимизират тези европейски фондове и с удоволствие можем да предоставим информация 

свързана с Центъра по енергийна ефективност. И още една информация свързана с това 

направление - през октомври във Верея ще има презентация на нова технология за генерация 

на Бахлагаз. Това е една интересна съвременна технология и който има интерес в тази област 

може да заповяда. Има над 39 специалности за обучение и преквалификация на този център, 

така че ако имате конкретни проблеми и въпроси за организиране на курсове може да се 

обръщате към нас. От изданията на нашия медиен и издателски център мнозина от вас са 

имали възможност да се запознаят и затова аз ще спомена само някои от тях. Едното е 

Икономическия годишник и в момента подготвяме четвъртото му издание като трябва да 

знаете, че в България няма друго такова издание, информация за възможностите за участие 

ние сме дали и който има желание може допълнително да предостави информация. Други 

които палатата издава това са за финансови институции и различни издания по проекти. В 

последно време палатата разви сериозни електронни медии и една от тях е икономически 

интернет портал на Старозагорска област и се надявам, че сте имали възможност да го видите. 

Това е наистина една сериозна електронна медия и се използва от сериозни електронни медии 

от национален мащаб за информация от региона. На тази база от челната страница на нашия 

портал ние изградихме едно телевизионно предаване “Инициатива” и сега ще покажем 

няколко кадъра. Някои от вас вече са участвали и това е в интерес на Старозагорския бизнес. 



Мисля, че това стана сериозно предаване и вече имаме обективна оценка от специалисти и 

това много добре говори за нас на национално ниво. Благодарение на Верея кабел този 

инструмент е доста сериозен и може ефективно да се използва в интерес на регионалния 

бизнес. Накрая само ще маркирам няколко проекта по които ние работим – това са към 

Европейската комисия проектите на Евро Инфо Център, BORDER, INTERREG, по програма ФАР, 

професионално обучение, социална интеграция, двустранни проекти, PLATO, имаме 

двустранни договори с Модена, Страсбург, Самара и други. Палатата има сериозен потенциал и 

мисля, че след днешната среща можем по ефективно да го използваме както от гледна точка 

на информация за проекти, схеми и възможности за финансиране, така и за съвместно 

разработване на проекти. Бъдещето ще бъде на съвместните проекти с по сериозни 

инвестиции, така че, да можем да привличаме средства за Старозагорския регион. Който има 

комплексни интереси да заповяда в палатата или на страницата ни също има много 

информация със съответните сайтове. Най накрая искам да спомена нещо, което беше казано в 

телевизионното предаване – сформираното дружество ЕКОБУЛПАК, което се занимава със 

закона за оползотворяване на отпадъците и опаковките и всеки знае, че този закон действа със 

задна сила от месец януари и всеки, който има отношение на бизнеса с опаковки дължи 

съответните средства оценени по изискванията на закона. Това е една много сериозна тема и 

ние влязохме във връзка с ЕКОБУЛПАК, това е една от двете в момента лицензирани 

организации и ако вие имате интереси в тази област, можем да говорим конкретно за 

проблемите които предстоят да се решават в областта на опаковките. Благодаря ви много и се 

надявам, че не съм ви отегчил и ако имате въпроси заповядайте.  

Г-н Христофор Бунарджиев – колеги, мисля че в рамките на тези десет минути бе изнесена 

интересна информация за да може всеки при решаване на конкретните си проблеми да ползва 

консултациите на Палатата. Имайте пред вид, че това е едно голямо благо, че в града имаме 

една толкова ефективна палата и можете да я използвате наистина за много информационни 

услуги. Аз съм изключително доволен консултационната помощ и семинарите, които 

получихме от Палатата. Този опит който е натрупала Палатата и тези обучения на моите 

специалисти много помогнаха при показното внедряване на системата. Използвайте я, но за да 

я използвате първо трябва да знаете какво предлага тя. Можете да си оставите електронния 

адрес в Палатата и ще получавате информация за срещи, събития, презентации и др., стига 

разбира се да си четете пощата. Искам да пожелая ползотворен месец на всички и ползотворна 

сесия на нашите общински съветници и да бъдете по редовни в нашите събирания. Благодаря 

ви за вниманието и поради изчерпване на дневния ред закривам събранието.  

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1.Да остане в Агенцията по приватизация представителя на СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара 

Загора.  

2.Възлага на г-н Петко Влаев да проучи въпроса относно вземане на такса от фирма Нелсен 

Чистота на фирми за изхвърляне на отпадъците им и направи предложение пред Общото 

събрание за решаване на проблема. 


