
Протокол от 24.01.2006г. 

 

Отчет на Управителния съвет   

      

 ПРОТОКОЛ  

 

Днес, 24.01.2006 г. от 19 часа в клуб - ресторант „Ескейп" се проведе Годишно отчетно изборно 

общо събрание на членовете от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара 

Загора". Общото събрание е обявено с покана, обнародвана в Държавен вестник брой 97 от 

02.12.2005 г. на стр. 156 - съобщение № 98701. 

 

От 74 члена списъчен състав присъстваха 41 члена. Събранието е законно и може да взема 

решения.  

 

В поканата за свикването е обявен следния ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Отчет на Управителния съвет  

2. Промени в Устава  

3. Избор на нов Управителен съвет  

4. Промяна адреса на офиса на Клуба  

5. Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия  

6. Разни  

Годишното отчетно изборно общо събрание се ръководи от Председателя на Управителния 

съвет на сдружението г-н Иван Славов.  

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ПЪРВА от дневния ред. Председателя на Управителния 

съвет г-н Иван Славов запозна присъстващите с отчета на Управителния съвет за изтеклия 

мандат. Отношение по отчета взеха господата Антон Андронов, Николай Шопов, Недялко 

Младенов, Валентин Вълков, Венелин Кръстев, Стефан Шоселов, Илиян Илиев и Христофор 

Бунарджиев.  

 



В отделни изказвания членовете на Клуба изказаха благодарност на досегашното ръководство 

за неговата добра инициатива, координация на действията на Клуба за подпомагане работата 

на общинските съветници и осъществяване на основните му цели. 

 

Промени в Устава   

       

По точка ВТОРА от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов 

предложи следните изменения в Устава на сдружението: 

 

§ 1. Допълнение в Чл. 20, както следва: "Чл.20. Компетенции на Общото събрание: 

 

Точка 3.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя. То може да 

избере резервни членове на УС , които да заменят титулярни такива в случай на предсрочно 

приключване на мандата на един или няколко члена на УС." 

 

§ 2. Изменение в ал.(1) и (2) на Чл. 28, както следва: "Чл.28. Мандатът на всеки Управителен 

съвет е 1-една година. След изтичане на едногодишния срок, членовете на УС, чийто мандат 

изтича, могат да предложат нов председател. Членовете на общото събрание също могат да 

правят предложения за председател. Номинираните за председател представят своето 

виждане за развитието на Клуба, и събранието прави своя избор според платформата на 

кандидата. Всички предложения за председател се подлагат на тайно гласуване. Резултатите се 

докладват от комисия по избора, избрана от Общото събрание. За избран се смята кандидата, 

получил най-много гласове . Следващия влиза в УС като първи заместник председател, а 

следващите трима попълват състава на УС.  

 

Членове на Управителния съвет и Председателя могат да бъдат както учредители, така и 

новоприети членове." 

 

§ 3. Изменение т.1 на Чл. 29, както следва: "Чл. 29 Компетентност на Управителния съвет :  

 

Точка 1.Свиква Общото събрание, чрез покана в "Държавен вестник" най - малко веднъж 

годишно." 

 

 



Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов предложи промените в Устава да се 

гласуват. 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 41 члена 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе ЕДИНОДУШНО следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора" както 

следва: 

 

Чл. 20 Компетенции на Общото събрание: 

 

Точка 3.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя. То може да 

избере резервни членове на УС , които да заменят титулярни такива в случай на предсрочно 

приключване на мандата на един или няколко члена на УС. 

 

Чл. 28. Мандатът на всеки Управителен съвет е 1-една година. След изтичане на едногодишния 

срок, членовете на УС, чийто мандат изтича, могат да предложат нов председател. Членовете 

на общото събрание също могат да правят предложения за председател. Номинираните за 

председател представят своето виждане за развитието на Клуба, и събранието прави своя 

избор според платформата на кандидата. Всички предложения за председател се подлагат на 

тайно гласуване. Резултатите се докладват от комисия по избора, избрана от Общото събрание. 

За избран се смята кандидата, получил най-много гласове . Следващия влиза в УС като първи 

заместник председател, а следващите трима попълват състава на УС.  

 



Членове на Управителния съвет и Председателя могат да бъдат както учредители, така и 

новоприети членове. 

 

Чл. 29 Компетентност на Управителния съвет :  

 

Точка 1.Свиква Общото събрание, чрез покана в "Държавен вестник" най - малко веднъж 

годишно. 

 

 

Избор на нов Управителен съвет   

       

По точка ТРЕТА от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов предложи 

следните господа да съставят комисията по тайния избор за нов председател: Председател - 

Недялко Младенов и членове Николай Шопов, Валентин Вълков.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 41 члена 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0  

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе ЕДИНОДУШНО следното 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Комисията по избора за нов председател да се състои от следните членове:  

 

1. Недялко Младенов - председател  

2. Николай Шопов - член  



3. Валентин Вълков - член  

Номинираните за председател на Управителния съвет господата Недялко Недялков и Драгомир 

Драгов представиха пред присъстващите своите платформи за работата си през настоящия 

мандат .  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов предложи всеки от присъстващите да 

пусне своята бюлетина в урната за тайно гласуване.  

 

След като гласуването приключи и комисията по избора преброи подадените в урната 

бюлетини, председателя на комисията г-н Недялко Младенов обяви резултата:  

 

Действителни бюлетини 40 

Недялко Недялков 21 

Драгомир Драгов 19  

 

В резултат на така проведеното тайно гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ на Управителния съвет г-н НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов предложи на Общото събрание да 

избере за членове на Управителния съвет следните господа:  

 

г-н Драгомир Желязков Драгов - първи зам. председател  

г-н Велизар Георгиев Балабанов - заместник председател  

г-н Христофор Георгиев Бунарджиев - говорител  

г-н Ганко Колев Ганев - ковчежник  

В предварителен разговор всеки един от предложените господа е изразил своето съгласие да 

работи в Управителния съвет. Всеки един поотделно представи своята платформа за работата 

на Управителния съвет през настоящия мандат.  



 

Предложенията бяха предложени на гласуване: 

 

Гласували: 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0  

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

 РЕШЕНИЕ:  

 

Избира за нов мандат от една година Председател и Управителен съвет на сдружението, както 

следва:  

 

1. Недялко Тенев Недялков - гр. Стара Загора, ЕГН: 5109077541, Председател на сдружението и 

на Управителния съвет  

2. Драгомир Желязков Драгов - гр. Стара Загора, ЕГН: 4601017780 - член на УС и първи 

заместник председател  

3. Велизар Георгиев Балабанов - гр. Стара Загора, ЕГН: 6509167580 - член на УС и заместник 

председател  

4. Христофор Георгиев Бунарджиев - гр. Стара Загора, ЕГН: 6242017625 - член на УС и говорител  

5. Ганко Колев Ганев - гр. Стара Загора, ЕГН: 6208257740 - член на УС и ковчежник  

Следващото Отчетно изборно годишно събрание ще се състои през месец януари 2007 г., на 

което ще бъде избран нов Управителен съвет. 

 

 

 

 

 

 



Промяна адреса на офиса на Клуба   

      

 По точка ЧЕТИРИ Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов предложи на Общото 

събрание да се смени адреса на сдружението и офиса да се намира в гр. Стара Загора, бул. 

„Цар Симеон Велики" № 134, етаж 2. 

 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0  

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе ЕДИНОДУШНО следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Адреса на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора" да бъде в гр. 

Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 134, етаж 2 

 

Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия   

      

 По точка ПЕТ от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов предостави 

думата на г-н Николай Шопов, който в качеството си на Председател на групата общински 

съветници от Клуба запозна присъстващите с дневния ред на предстоящата Общинска сесия на 

26.01.2006 г. 

 

 

 

 



Разни   

       

По точка РАЗНИ от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов 

предложи на Общото събрание да приеме за редовен член на Клуба г-н Мартин Петков Бойчев.  

Г-н Стефан Шоселов и г-н Велизар Балабанов като негови поръчители запознаха присъстващите 

с дейността на г-н Мартин Бойчев и гарантираха за неговата лоялност и честен бизнес.  

От своя страна г-н Мартин Бойчев накратко разказа своята автобиография, началото и 

развитието на бизнеса си и декларира, че е запознат с Устава на Клуба и го приема безусловно.  

 

Предложението бе подложено на гласуване.  

 

Гласували: 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе ЕДИНОДУШНО следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приема за редовен член на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора" 

г-н Мартин Петков Бойчев.  

 

По точка РАЗНИ от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов 

предложи на Общото събрание да се направи анкета за номиниране на Кмет за следващите 

местни избори, като целта е да се провери има ли възможност Клуба да се представи на 

изборите със свой кандидат или дали да подкрепи обществено значима личност. Това е само 

едно не ангажиращо проучване. Така новия УС ще има представа за мнението на членовете от 

Клуба по този въпрос. Организационния секретар на Клуба раздаде анкетните листове на 

присъстващите.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Славов 

закри събранието.  

 


