
Отчетно изборно събрание от 24.01.2006г. 

      

 1. 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. 

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

3. 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  

4.Адреса на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора" да бъде в гр. 
Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 134, етаж 2 

5. Приема за редовен член на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара 
Загора" г-н Мартин Петков Бойчев 


