
Протокол от 22.04.2008г.   

 

Днес, 22.04.2008 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 34 члена на сдружението. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане на точки 18, 28, 29 и 39 по материалите за Общинска сесия на 24.04.2008 г. – 

докладва г-н Недялко Недялков  

2. Информация за проведената среща с бизнесмени от Холандия – докладва г-н Христофор 

Бунарджиев 

3. Обсъждане и приемане на Етичен кодекс на лицата членуващи в Клуба – докладва г-н 

Христофор Бунарджиев  

4. Предложение за отмяна на решение от 13.11.2007 г. и прекратяване на членство поради 

нередовен членски внос– докладва г-н Мирослав  

5. Обсъждане актуализирането на членския внос – докладва г-н Мирослав Петков 

6. Разни  

 

· Презентация на г-жа Диана Димитрова 

· Презентация на г-н Гочо Карагьозов 

· Презентация на г-н Митко Колев 

· Презентация на г-н Олег Стоилов 

 

Председателя на заседанието г-н Евгени Спиров откри заседанието и по точка първа от 

дневния ред предостави думата на г-н Иван Колев поради служебното отсъствие на г-н 

Недялко Недялков. 

 

Г-н Иван Колев запозна подробно присъстващите с акцентите по материалите за Общинска 

сессия на 24.04.2008 г.  

 



По точка 18 от дневния ред на Общинската сесия отношение взеха господата Йордан Николов, 

Евгени Спиров, Младен Стоянов и Драгомир Драгов. Г-н Евгени Спиров предложи да се гласува 

решението на УС за удължаване на срока за ползване на Общинската спортна база от 

лицензирани спортни клубове до края на годината. Да се избере комисия от господата Евгени 

Спиров, Белчо Белчев, Ганко Ганев, Йордан Николов и Христо Недялков, които да направят 

предложение и внесат в Общинския съвет за стопанисване на Общинската спортна зала чрез 

концессия или публично частно партньорство. Предложени бяха в комисията да се включат и 

господата Младен Стоянов и Велко Велков. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По точка 28 от дневния ред на Общинската сесия отношение взеха господата Пламен Русев, 

Евгени Спиров, Иван Колев, Стефан Шоселов и г-жа Марияна Димова. Предложено бе в 

консултативния съвет по туризъм да се предложат за приемане господата Пламен Русев и 

Стефан Шоселов. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По точка 39 от дневния ред на Общинската сесия г-н Евгени Спиров предостави думата на г-н 

Тошко Желев. 

 

Г-н Тошко Желев прочете становище на превозвачите от Клуба. Отношение взеха господата 

Йордан Николов, Светослав Маринов, Евгени Спиров, Иван Колев, Христофор Бунарджиев, 

Веселин Тодоров, Белчо Белчев, Мирослав Петков. 



 

Г-н Евгени Спиров направи предложение по решение на УС да се създаде работна група от 

Пенчо Динев, Динко Динев, Тошко Желев и Светослав Маринов, които да направят конкретно 

предложение за критериите по провежадане на Конкурса за възлагане на превоз на пътници 

по автобусните линии. Предложени бяха в комисията да се включат и господата Милан 

Миланов, Христо Недялков, Мирослав Петков, Младен Стоянов и Иван Славов. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на заседанието г-н Евгени Спиров предостави думата на г-н Иван Колев, който 

информира присъстващите от необходимоста да се преразгледа Наредбата за местните данъци 

на превозните средства с цел завишаването им. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Митко Митев, Стефан Шоселов, Младен Стоянов, 

Христофор Бунарджиев и Тенчо Руканов. Предложено бе работната група по конкурса за 

превоз на пътници да разгледа Наредбата, почерпи опит от София и след обществен дебат 

изготви конкретно предложение. Ако се стигне до увеличение, в края на годината да се 

запознае обществеността за какво е похарчено увеличението. 

 

Председателя на заседанието г-н Евгени Спиров запозна присъстващите с решението на УС, че 

всички възникнали проблеми трябва да се изпращат в офиса на Клуба. Организационния 

секретар да ги внася за обсъждане в УС. Според проблема УС определя комисия за изготвяне 

на предложение за внасяне от общинските съветници или за решаване от кмета или неговите 

заместници. 

 

Председателя на заседанието г-н Евгени Спиров запозна присъстващите с решението на УС да 

се регламентират присъствията на минимум 5. Гарантите да отговарят освен за предложения от 

тях за член на Клуба и за нередовния му членски внос и др. Предложи се да се избере комисия 

за промяна в Устава в състав: г-н Недялко Младенов, г-н Христофор Бунарджиев и г-н Евгени 

Спиров. Предложено бе в състава на комисията да се включат и господата Драгомир Драгов, 

Стефан Шоселов, Иван Славов и Недялко Недялков. 



 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на заседанието г-н Евгени Спиров запозна присъстващите с решението на УС за 

насрочване на събрание за промяна на Устава на 27.05.2008 г. 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. Който има предложение за промяна 

в Устава да го прати в офиса на Клуба. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите за проведената среща с бизнесмени от 

Холандия и прикани присъстващите, които се интересуват от съвместен бизнес да попълнят 

предоставената им анкета. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите с решението на УС да не се изпращат 

рекламни материали от пощата на Клуба, а само организационни засягащи работата на Клуба.  

 

Г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите с изготвения от него Етичен кодекс на 

лицата от Клуба. 

 

Отношение взе Иван Колев, който предложи Етичния кодекс да бъде приет при по голям форум 

на Общото на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 



За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По четвърта точка от дневния ред г-н Мирослав Петков предложи да се отмени решение от 

13.11.2007 г. за приемането на арх. Иван Иванов за член на Клуба поради непредставени 

документи за членство. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

По четвърта точка от дневния ред г-н Мирослав Петков предложи да се прекрати членството на 

г-н Станчо Пантов в Клуба по негова молба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По пета точка от дневния ред г-н Мирослав Петков предложи членския внос да се увеличи от 

100 на 200 лева за тримесечие. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Николай Колев, Младен Стоянов, Христофор 

Бунарджиев, Пламен Русев Белчо Белчев и Недялко Младенов. Предложено бе решението за 

увеличаване на членския внос да стане на Общото събрание. 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 34 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на заседанието Евгени Спиров в точка разни информира присъстващите, че е 

сключен е договор с Общината за изготвяне на филм за Берое. Има нужда от спонсориране в 

размер на 15000 лв., който желае да се включи, да се обърне към г-жа Елена Димитрова – 0888 

454 781 

 

Председателя на заседанието Евгени Спиров предостави думата на г-жа Диана Димитрова, г-н 

Олег Стоилов и г-н Гочо Карагьозов, които направиха кратка презентация на фирмите си. 

 

Г-н Белчо Белчев направи предложение на всяко заседание на Клуба да се поръчва шведска 

маса за почерпка на присъстващите. 

 

Г-н Евгени Спиров пое ангажимент да го внесе в УС за обсъждане. Също така да се обсъдят 

възможностите за контакти с ТПП за информационно обслужване. 

Г-жа Диана Димитрова предложи да се създаде форма за обмяна на информация между 

членовете на Клуба за нелоялни клиенти. Посочи пример за некоректен клиент, който е 

злоупотребил с доверието на доста фирми. 

 

Отношение по въпроса взеха Ясен Начев, Стефан Шоселов и Недялко Младенов. Предложено 

бе да се създаде регистър на нелоялните клиенти. 

 

Г-н Евгени Спиров покани г-жа Диана Димитрова да изпрати в офиса на Клуба информация за 

нелоялния клиент, която организационния секретар да препрати на Всички членове на Клуба. 

Покани всички ощетени от Клуба да изпратят информация, която да се обобщи и УС да обсъди 

възможностите за сезиране на полиция, прокуратура, НАП и др. УС да обсъди и реши 

създаването на регистър на нелоялните клиенти.  

 

РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: 



1. По точка 18 от дневния ред на Общинската сесия общинските съветници от Клуба да 

предложат да се удължи срока за ползване на Общинската спортна база от лицензирани 

спортни клубове до края на годината. 

2. Създава работна група по общинската спортна база в състав: господата Евгени Спиров, Белчо 

Белчев, Ганко Ганев, Йордан Николов, Христо Недялков, Велко Велков и Младен Стоянов които 

да направят предложение и внесат в Общинския съвет за стопанисване на Общинската спортна 

зала чрез концессия или публично частно партньорство. 

3. Общинските съветници от Клуба да предложат в състава на консултативния съвет по туризъм 

да бъдат включении господата Пламен Русев и Стефан Шоселов. 

4. Създава транспортна работна група от господата Пенчо Динев, Динко Динев, Тошко Желев, 

Светослав Маринов, Милан Миланов, Христо Недялков, Мирослав Петков, Младен Стоянов и 

Иван Славов, които да изготвят конкретно предложение за критериите по провежадане на 

Конкурса за възлагане на превоз на пътници по автобусните линии. 

5. Работната група по конкурса за превоз на пътници да се запознае с Наредбата за данъци и 

такси на превозните средства и след обществен дебат да изготви конкретно предложение. 

6. Избира комисия за промяна в Устава в състав: господата Недялко Младенов, Христофор 

Бунарджиев, Евгени Спиров, Драгомир Драгов, Стефан Шоселов, Иван Славов и Недялко 

Недялков. 

7. Приемането на Етичния кодекс на лицата от Клуба да се включи в дневния ред на Общото 

събрание на 27.05.2008 г. 

8. Отменя решение от 13.11.2007 г. за приемането на арх. Иван Иванов като член на Клуба. 

9. На основание член 15 от Устава прекратява членството в Клуба на г-н Станчо Пантов. 

10. Обсъждането на актуализирането на членския внос да се включи в дневния ред на Общото 

събрание на 27.05.2008 г. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на заседанието г-н Евгени Спиров закри 

заседанието.   


