
Протокол от 25.03.2008г.   

 

Днес, 25.03.2008 г. от 19 ч. в ресторант „Тангра”се състоя заседание на Сдружение с 

нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 95 члена списъчен състав 

присъстваха 31 члена на сдружението. Като гости на заседанието присъстваха г-н Цветан Димов 

и г-н Владимир Калдръмов от МО; г-н Спас Спасов и Веселин Бойчев от Военен клуб Стара 

Загора и г-н Камен Костов. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обсъждане провеждането на курсове обслужващи местния бизнес от военнослужещите – 

докладва г-н Цветан Димов от МО  

2. Обсъждане производството на документален филм за ПФК „Берое” – докладва г-н Камен 

Костов  

3. Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия на 27.03.2008 г. – докладва г-н 

Недялко Недялков  

4. Възстановяване паметника на Митрополит Методий Кусев – докладва г-н Евгени Спиров  

5. Предложение за отмяна на решение от 13.11.2007 г. – докладва г-н Мирослав Петков  

6. Разни  

· Презентация на г-жа Диана Димитрова 

· Презентация на г-н Георги Петров 

· Презентация на г-жа Марияна Димова 

· Презентация на г-н Гочо Карагьозов 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов откри заседанието с думите:  

Добър вечер на всички, които са имали възможност да отделят от времето си и присъстват на 

нашето редовно месечно заседание. Пред всички е дневния ред и екземпляр от Етичен кодекс 

на Клуба, който е изпратен на Вашите пощи. Тази задача бе поставена на г-н Христофор 

Бунарджиев, който отдели време и се справи блестящо. Предлагам всеки да си вземе 

екземпляр, да се запознае и направи свои предложения за промяна или допълнения в офиса 

на Клуба. На следващото редовно заседание, което ще се проведе на 22.04.2008 г. от 16 ч. тук 

на същото място, ще го обсъдим и приемем. Тази вечер нашето заседание съвпада с 

благотворителен коктейл на „Лайнс” клуба и затова ще бъдем в разреден състав. Там членуват 

наши членове и има поканени бизнесмени от Клуба за да участват в дарителската акция в 

полза на не зрящи деца. Откривам заседанието и преминавам към първа точка от дневния ред. 



 

На среща във военния клуб се договорихме с г-н Димов да присъства на наше заседание за да 

може нашето сътрудничество да се задълбочи. Както ви е известно при освобождаване на 

военнослужещите те карат задължително курсове платени от МО за по лесно адаптиране в 

гражданското общество. Те карат тези курсове по задължение независимо дали усвоената от 

тях специалност ще им послужи за намиране на работа. Нашата идея е тези курсове да бъдат 

съобразени с потребностите на бизнеса в Стара Загора. Давам думата на г-н Цветан Димов да 

изложи вижданията на МО, след което ние ще му кажем от какви специалисти имаме нужда. 

 

Г-н Цветан Димов запозна присъстващите с реформите и трансформацията в БА, с процеса на 

редукция на структори и извеждане в резерва на подготвени кадри с богат професионален, 

управленски и житейски опит, с качества които високо се ценят от работодателите. 

Намеренията на МО са да подобри вътрешната си организация и да засили посещенията на 

освободени военнослужещи при работодателите. 

 

Г-н Иван Панчов благодари от името на Клуба и увери г-н Цветан Димов, че след внимателно 

проучване ще бъде предоставен списък от необходимите специалисти за местния бизнес. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Иван Панчов предостави думата на г-н Камен Костов с 

думите: 

 

Има идея и предложение за производство на филм за ПФК „Берое”. Давам думата на г-н Камен 

Костов, който в рамките на десет мин. ще ни запознае каква е нуждата от производството на 

такъв документален филм и какво ще бъде нашето участие в него. Сега няма да вземаме 

решение, а само ще го изслушаме. Има предложение този въпрос да се разгледа и от 

Надзорния съвет на Берое. 

 

Г-н Камен Костов разясни подробно на присъстващите идеята за създаване на документален 

филм за ПФК „Берое”. 

 

По трета точка от дневния ред г-н Иван Панчов предостави думата на г-н Недялко Недялков. 

Г-н Недялков запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Иван Панчов, Таньо Танев, Иван Колев и г-жа Мария 

Жекова. 

 



Г-н Иван Панчов предостави думата на г-н Евгени Спиров по четвърта точка от дневния ред с 

думите: 

 

Както знаете на предишното събрание, по молба на Кмета, решихме да възстановим един 

паметник. УС се спря на паметника на Митрополит Методий Кусев и определи за отговорник г-

н Евгени Спиров. Давам думата на г-н Спиров да информира присъстващите какво е направено, 

какво предстои да се направи и как ще се наберат средства за възстановяване на паметника. 

 

Г-н Евгени Спиров запозна присъстващите най подробно с техническите и финансови 

подробности за възстановяването на паметника. Предложи да се съберат пари от желаещите 

или да се увеличи членския внос и от него да се набавят средства. 

 

Отношение взеха господата Иван Панчов, Стефан Шоселов, Иван Колев и Мирослав Петков. Г-н 

Стефан Шоселов предложи всеки който има желание да предостави средства според 

възможностите си и направи заявка, че е готов да даде 300 лв.  

 

Г-н Иван Панчов предложи всеки от Клуба да се включи във възстановяването на паметника 

като вноската е минимум 50 лева. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували:  

За 31  

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предложи точка пет да отпадне от 

дневния ред тъй като г-н Мирослав Петков има да уточни още някои подробности. 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов пристъпи към пета точка от дневния ред 

с думите: 

По решение на УС на всяко наше заседание членове от Клуба ще представят своята дейност за 

установяване на по близки контакти и правене на бизнес по между ни. Поради заболяване на г-

н Гочо Карагьозов и г-жа Диана Димитрова тази вечер останаха следните наши членове: 

 



· Презентация на г-н Георги Петров 

· Презентация на г-жа Марияна Димова 

 

Г-н Георги Петров и г-жа Марияна Димова представиха дейността на своите фирми с кратко 

резюме. 

 

Г-н Стефан Шоселов направи предложение за закупуване на апартаменти край Смолян от 

акционерното дружество на членове от Клуба за всички останали членове по преференциална 

цена от 800 евро на м2. Апартаментите са с различна квадратура и са девет на брой.  

 

РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: 

 

1. Всеки член на Клуба да се включи във възстановяването на паметника на Митрополит 

Методий Кусев с минимална вноска от петдесет лева. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов 

закри заседанието.  


