
Протокол от 19.02.2008г.   

 

Днес, 19.02.2008 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе Общо събрание (ОС) на 

членовете от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”.  

Общото събрание е обявено с покана, обнародвана в сайта на Клуба на 28.01.2008 г. съгласно 

член 21 от Устава. 

От 95 члена списъчен състав присъстват 50 члена. Събранието е законно и може да взема 

решения.  

 

В поканата за свикването е обявен следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Промяна на Устава на сдружението в частта, относно броя на членовете от Управителния 

съвет 

2. Избиране на допълнителни членове на Управителния съвет, съобразно решението по т. 1 

 

Общото събрание се ръководи от избрания на 22.01.2008 г. за Председател на Управителния 

съвет на сдружението г-н Иван Панчов. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ПЪРВА от дневния ред. Председателя на събранието г-н 

Иван Панчов предложи следната промяна в чл. 27 от Устава: Текста „пет лица” да се замени с 

„от пет до девет лица”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 



РЕШЕНИЕ: 

 

Променя се чл. 27 от Устава като текста „пет лица” се заменя с „от пет до девет лица”. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ВТОРА от дневния ред. 

Председателя на събранието г-н Иван Панчов предложи следните членове на Клуба за 

допълване състава на Управителния съвет: Румен Георгиев, Пламен Русев , Веселин Тодоров и 

Христо Недялков. 

 

Постъпи предложение да се гласува явно. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Избора на допълнителните членове на Управителния съвет да стане явно. 

 

Постъпи предложение да се гласува на блок. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 



Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Избора на допълнителните членове на Управителния съвет да стане на блок. 

 

Г-н Иван Панчов предложи да се гласува явно и ан блок за следните членове на Клуба за 

допълване състава на Управителния съвет: Румен Георгиев, Пламен Русев , Веселин Тодоров и 

Христо Недялков. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 49 

Против 1 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

За избрани за допълнителни членове на Управителния съвет на сдружението се считат 

следните господа: Румен Желев Георгиев, Пламен Тенев Русев, Веселин Тодоров Тодоров и 

Христо Тенев Недялков. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на събранието г-н Иван Панчов закри 

събранието.   


