
Протокол на УС от 24.01.2008г.   

 

Днес 24.01.2008 г. се проведе заседание на Управителния съвет и новоизбрания Управителен 

съвет на проведеното на 22.01.2008 г. Общо събрание на сдружението. Присъстваха господата 

Драгомир Желязков Драгов, Иван Николов Панчов, Митко Вълев Митев, Веселин Тодоров 

Тодоров, Таньо Христов Танев, Руси Илчев Данев, Мирослав Петков Петков, Христофор 

Бунарджиев и Евгени Георгиев Спиров.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Насрочване на дата и място за ново Общо събрание на Клуба и определяне дневния ред на 

същото. Разглеждане на постъпилото предложение за промяна на Устава на Клуба относно 

броя на членовете на Управителния съвет. 

Г-н Драгомир Драгов откри заседанието и обясни на присъстващите, че на Общото отчетно 

изборно събрание, състояло се на 22.01.2008 г. предложението на г-н Валентин Вълков за 

промяна в Устава не бе разгледано, тъй като в дневния ред на събранието липсваше такава 

точка. Г-н Валентин Вълков предложи да се промени броя на членовете на Управителния съвет 

като от 5 члена да станат девет члена, тъй като числеността на Клуба значително нарасна.  

Отношение по въпроса взеха господата Иван Панчов, Драгомир Драгов, Веселин Тодоров, 

Христофор Бунарджиев, Мирослав Петков, Евгени Спиров и Руси Данев. 

След направените разисквания Управителния съвет, 

 

РЕШИ: 

 

1. Насрочва Общо събрание на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” на 19.02.2008 г. от 19 

ч. в ресторант „Тангра” при следния дневен ред: 

· Промяна на Устава на сдружението в частта, относно броя на членовете от 

Управителния съвет 

· Избиране на допълнителни членове на Управителния съвет, съобразно решението по 

т.1 

2. Съобразно разпоредбата на чл. 21 ал. 4 от Устава на Сдружението, Поканата за Общото 

събрание да се постави на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 

сдружението, най малко четиринадесет дни преди насрочения ден и в същия срок престои 

публикувана в интернет сайта на сдружението www.os.zag.bg. В поканата изрично да се посочи 

предварителния дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието. 

 



Поради приключване на дневния ред г-н Драгомир Драгов закри заседанието. 

 

Протоколчик: 

/Хр. Бонев/ /п/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/д.и.н. Др. Драгов/ 

 

1. Ив. Панчов 

2. В. Тодоров 

3. М. Митев 

4. Т. Танев 

5. Р. Данев 

6. Хр. Бунарджиев 

7. М. Петков 

8. Ев. Спиров  


