
 

Протокол на УС от 29.01.2008 г. 

 

Днес 29.01.2008 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет. Присъстваха 

господата Драгомир Желязков Драгов, Иван Николов Панчов, Руси Данев, Ганко Ганев, Антон 

Андронов, Валентин Вълков, Йордан Николов, г-жа Марияна Димова, г-жа Светлана Иванова, 

господата Недялко Недялков, Иван Колев, Велизар Балабанов, Николай Шопов, Тенчо Руканов, 

Христофор Бунарджиев, Стефан Шоселов, Евгени Спиров, Мирослав Петков и Белчо Белчев. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обявяване целта на свиканото от УС Общо събрание на 19.02.2008 г. - докладва г-н Иван 

Панчов 

2. Обсъждане на съвместните действия в Общинския съвет на общинските съветници от Клуба - 

докладва г-н Иван Панчов 

3. Обсъждане на идеята за презентиране на фирмите от Клуба – докладва г-н Иван Панчов 

· На всяко събрание като първа точка от дневния ред петима членове на Клуба по 

четири минути правят кратка презентация на фирмите си. Винаги можем да отделяме по 20 

мин. за да се запознаем с дейността на фирмите от Клуба с цел увеличаване на бизнес 

контактите помежду ни  

4. Обсъждане изготвянето на програма за работа на УС и Клуба през 2008 г. – докладва г-н Иван 

Панчов 

· Предложения от членовете на УС за главните насоки по които ще се работи – 

например транспортна схема, социално политика с децата, инфраструктура, бизнес между 

членовете на Клуба и други 

· Проектопрограмата се публикува в сайта на Клуба 

· Членовете на Клуба обсъждат предложенията и дават нови 

· Проектопрограмата се обсъжда от УС и предлага на събранието за вземане на 

решение 

5. Обсъждане на акцентите по предложенията за Общинска сесия на 31.01.2008 г. – докладва г-

н Недялко Недялков 

6. Обсъждане поддържането на сайта от специалист – докладва г-н Иван Панчов 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов откри заседанието и запозна 

присъстващите с дневния ред. По точка 1 от дневния ред г-н Иван Панчов разясни, че стария и 

новоизбрания Управителни съвети са решили да уважат предложението на г-н Валентин 



Вълков за увеличаване на състава на УС от пет на девет члена, тъй като на Отчетно изборното 

събрание нямаше обявена точка в дневния ред за промяна в Устава. Затова се насрочва 

събрание на 19.02.2008 г. на което да се промени Устава и УС да стане от девет члена тъй като 

членската маса на Клуба нарасна значително.  

 

Отношение по въпроса взеха господата Иван Колев, Драгомир Драгов, Руси Данев, Николай 

Шопов, Стефан Шоселов, Валентин Вълков, Йордан Николов, Мирослав Петков, Христофор 

Бунарджиев, Недялко Недялков, Велизар Балабанов, Антон Андронов, Ганко Ганев и г-жа 

Марияна Димова. В изказванията си всички коментираха и втора точка от дневния ред като 

всички бяха единодушни общинските съветници от Клуба да работят за развитието на Община 

Стара Загора. Предложенията за Общинска сесия да се обсъждат на събранията на Клуба и 

всички заедно да работят за развитието на града. 

 

По трета точка от дневния ред г-н Иван Панчов предложи на всяко събрание в началото да се 

отделят по 20 минути за презентиране на фирмите от Клуба. Така членовете на Клуба 

запознавайки с дейността на колегите си ще заработят още по добре по между си. Най добре е 

да се започне с новопостъпилите членове като всеки сам избере начин за представяне на 

фирмата си. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Драгомир Драгов, Стефан Шоселов, Велизар 

Балабанов, Ганко Ганев и г-жа Марияна Димова. 

 

По четвърта точка от дневния ред г-н Иван Панчов предложи да се изготви програма за работа 

на УС и Клуба като всеки направи предложение, които да се обобщят от УС и програмата се 

предложи на Общо събрание за вземане на решение. Направи се предложение за промяна в 

Устава с цел завишаване критериите за членство в Клуба както и за актуализиране на членския 

внос. Да се предвиди и клауза за търсене на отговорност от тези които редовно отсъстват от 

събрания. Предложенията , които ще бъдат направени да са аргументирани и изпълними като 

се изготви и готово решение. Всеки направил предложение се ангажира да работи за 

изпълнението му, а не само да дава идеи и чака друг да ги реализира. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Евгени Спиров, Христофор Бунарджиев, Иван Колев, 

Николай Шопов и Мирослав Петков. 

 

По пета точка от дневния ред г-н Недялко Недялков акцентира по важните точки от 

предложенията за Общинска сесия и отговори на всички въпроси. 

 



Отношение по въпроса взеха господата Велизар Балабанов, Евгени Спиров, Руси Данев, Ганко 

Ганев, Мирослав Петков, Белчо Белчев, Антон Андронов, Николай Шопов, Иван Колев, 

Валентин Вълков и г-жа Светлана Иванова. 

 

По точка шест от дневния ред г-н Иван Панчов предложи да се сключи договор с компютърен 

специалист за обновяване и поддържане сайта на Клуба. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Евгени Спиров, Стефан 

Шоселов, Мирослав Петков и Христо Бонев. 

 

След направените разисквания заседанието,  

 

РЕШИ: 

 

1. Приема и одобрява решението на УС за свикване на Общо събрание с цел увеличаване 

състава на УС от пет на девет члена на 19.02.2008 г. 

2. Председателя на УС г-н Иван Панчов да предложи на Общото събрание за вземане на 

решение четири кандидатури за попълване на УС. 

3. Предложенията за Общинска сесия да се обсъждат на събранията на Клуба като всички 

общински съветници изказват своето виждане за развитието на Община Стара Загора. Заедно 

да внасят и работят за осъществяването на предложенията на Клуба в Общинска сесия с цел 

Клуба да подпомага работата на общинска администрация и общинските съветници. 

4. В началото на всяко събрание петима члена от Клуба да презентират по четири минути 

фирмите си като всеки сам избере начина на представяне. 

5. Да се изготви програма за работа на УС и Клуба с конкретни изпълними предложения 

подплатени с решение за реализирането им и се предложи на Общо събрание за обсъждане и 

вземане на решение. 

6. Да се изготвят предложения за промяна в Устава за промяна на критериите по приемане на 

нови членове, отговорност за отсъствия от събрания и други. 

7. Да се сключи договор с компютърен специалист за обновяване и поддържане на сайта на 

Клуба.  

 

Поради приключване на дневния ред г-н Иван Панчов закри заседанието.  


