
Отчетно изборно събрание от 23.01.2007г.   

       

РЕШЕНИЕ: 

Комисията по избора да се състои от трима члена. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избира комисия по избора в състав: 

· Ганко Ганев – председател 

· Стефан Шоселов – член 

· Валентин Вълков – член 

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя чл.5 и чл.8 от Устава както следва: Чл. 5. Основните цели и задачи на сдружението са: 
да обедини усилията на своите членове за да подпомага усилията на избраните общински 
съветници от партия “Общински съвет за Стара Загора” в изпълнение на дейността им като 
такива, включително и подпомагане дейността на председателя на Общинския съвет, Кмета и 
Общинската администрация.  

Чл.8. Подпомагане дейността на общинските съветници, Кмета, Общинската администрация 
избрани от листата на партия “Общински съвет за Стара Загора” в тяхната работа като 
общински съветници чрез даване на идеи, обсъждане на проекторешения, проучване на 
въпроси от съществено значение за Община Стара Загора, сондиране на мнение със 
специалисти в определени области; осъществяване на връзки с обществеността с цел 
проучване становището на жителите на Общината по определени въпроси, свързани с 
дейността на Общинския съвет. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: Редакция на Чл.9. Членове на сдружението са неговите 
учредители. Сдружението е отворено за приемане и на други членове – български или 
чуждестранни дееспособни физически лица, които споделят целите, приемат настоящия устав, 
желаят да работят за тяхното постигане и отговарят на поне едно от следните условия: 
ръководят свой бизнес, с най-малко пет работни места или участват в управлението на не свой 
бизнес, като ръководят най-малко десет работни места. Всеки кандидат за член, трябва да 
бъде представен на клуба от най-малко двама поръчители чрез препоръки в писмен вид. 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: 

Чл. 18. Сдружението има следните органи на управление: 

- Общо събрание  

- Управителен съвет и Председател на УС 

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: Чл. 21 т. 4 Поканата се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на сдружението, най малко четиринадесет дни 
преди насрочения ден и се публикува в интернет сайта на сдружението www.os.zag.bg. В 
поканата изрично се посочва предварителния дневен ред, датата, часа и мястото за 
провеждане на събранието. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: Чл.28 ал.(1) изр.8-мо придобива редакцията „Управителния 
съвет се избира с явна гласуване и обикновено мнозинство”. 

 

РЕШЕНИЕ: 

В чл.28 ал.4 се отменя. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: Чл. 29 т. 1. придобива следната редакция: Свиква Общото 
отчетно изборно събрание, чрез покана по реда на чл. 21 ал. (5). Свиква ежемесечните 
заседания чрез покана по GSM или по електронната поща. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: Чл.35. придобива следната редакция: “УС на своето първо 
заседание разпределя функциите между членовете си, ако това не е направено от Общото 
събрание.” 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

Приема Устава с новите промени. Да се приложи актуален текст на устава по делото за 
регистрация в съда. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избира за Председател на Клуба на работодателя и на Управителния съвет Драгомир Желязков 
Драгов. 

 

РЕШЕНИЕ: 

За избрани за членове на Управителния съвет на сдружението се считат следните господа: 
Веселин Тодоров Тодоров, Митко Вълев Митев, Таньо Христов Танев и Иван Николов Панчов. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Георги Петров Генчев. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Николай Кирилов 
Николов.  

 


