
Протокол от 27.05.2008г.   

 

Днес, 27.05.2008 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 23.04.2008 година, (т.е. 

преди повече от две седмици), като поканата е поставена на същата дата на видно на входа на 

сградата, в която се намира управлението на сдружението, съгласно член 21 от Устава. 

От 93 члена списъчен състав присъстват 43 члена. Поради липса на кворум в 19 часа, се изчака 

един час и събранието започна своята работа в 20 часа. Събранието е законно и може да взема 

решения.  

 

В поканата за свикването е обявен следния ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия – докладва г-н Недялко Недялков  

2. Промяна в Устава – докладва г-н Недялко Младенов 

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

Христофор Бунарджиев  

4. Доклад на работната група по общинска спортна база – докладва г-н Йордан Николов 

5. Доклад на транспортната работна група – г-н Христо Недялков 

6. Предложение за прекратяване на членство поради нередовен членски внос– докладва г-н 

Мирослав Петков 

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

8. Разни  

 

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

съвет на сдружението г-н Иван Панчов. 

Иван Панчов – Трябва да поставим на гласуване първоначално обявения дневен ред. Ако има 

други предложения ? 

Не постъпиха други предложения. 

Иван Панчов – който е съгласен с така предложения от Управителния съвет дневен ред моля да 

гласува. 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

 

Приема предложения в поканата дневен ред да стане дневен ред на настоящото Общо 

събрание на сдружението. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ПЪРВА от дневния ред. Поради уважително отсъствие 

на г-н Недялко Недялков докладва г-н Иван Колев, който запозна присъстващите с акцентите по 

предложенията за Общинска сесия на 29.05.2008 г. Г-н Иван Колев предложи на УС да 

провежда месечните заседания на Клуба преди заседанията на комисиите от Общинския съвет, 

Клуба да инициира идеи и участва със свои предложения в работата на Общинската сесия. 

 

Отношение по точка първа взеха господата Иван Панчов, Евгени Спиров, Христофор 

Бунарджиев, Стефан Шоселов, Велизар Балабанов, Митко Митев, Нейчо Нейчев, Мартин 

Бойчев, Тенчо Руканов, Пламен Русев и г-жа Йовка Николова. 

 

Направи се предложение общинските съветници от Клуба да подкрепят с гласуване 

предложението на г-н Иван Колев по точка 5 от предложенията за Общинска сесия. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 43 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

Общинските съветници от Клуба да подкрепят с гласуване предложението на г-н Иван Колев по 

точка 5 от предложенията за Общинска сесия, а именно УС да провежда месечните заседания 

на Клуба преди заседанията на комисиите от Общинския съвет, Клуба да инициира идеи и 

участва със свои предложения в работата на Общинската сесия. 

 

 



Пристъпи се към разглеждане на точка ВТОРА от дневния ред. Г-н Недялко Младенов докладва 

следните промени в Устава, предложени от УС на сдружението:  

 

В член 9 в края на изречение Първо да се прибави „и редовно приетите при спазване 

изискванията на този Устав нови членове”; Изречение второ се оформя като втора алинея с три 

подточки и гласи следното: „Сдружението е отворено за приемане и на други членове – 

български или чуждестранни дееспособни физически лица, които споделят целите, приемат 

настоящия устав, желаят да работят за тяхното постигане и отговарят на поне едно от следните 

условия:  

1/ ръководят свой бизнес, с най-малко десет работни места или  

2/ участват в управлението на не свой бизнес, като ръководят най-малко четиридесет работни 

места.  

3/ членове, приети в хипотезата на предходната алинея при прекратяване на трудовите си 

правоотношения или договора за управление с работодателя си са длъжни в тримесечен срок 

да декларират пред Клуба параметрите на новата си месторабота или да подадат заявление за 

прекратяване на членството си.” 

 

В член 11 да се добави четвърто тире със следното съдържание: „да гласува по всички въпроси, 

които се разглеждат на заседанията на сдружението. От това право временно са лишени 

неплатилите в срок имуществените си вноски членове. Правото им да гласуват се възстановява 

автоматично от момента на заплащането на дължимите имуществени вноски.” 

 

В член 12 към текста на петото тире да се добави „Гарантите са солидарно задължени за 

внасяне в срок на имуществените вноски на новоприетите членове, на които са станали 

поръчители по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящия Устав.” 

Да се добави ново, шесто тире с текста: „Да присъства на заседанията на сдружението, които се 

провеждат най малко веднъж месечно.” 

 

В член 15 в пето тире след думите имуществени вноски, да се добави запетая и текста 

„встъпителна вноска” 

 

В член 16 да се добави пето тире с текста: „Ако е присъствал на по малко от пет заседания на 

Клуба за период от една календарна година без уважителни причини за отсъствията си” 

 

В член 17 в края на първо тире да се добави текста „в едномесечен срок, считано от решението 

на Общото събрание за приемането му” 



 

В член 23 ал.(1) се запазва и се добавят три подточки:  

Първа и втора подточки имат следното съдържание: 

1/ членовете имат право да участват в Общото събрание лично или чрез писмено изрично 

упълномощен представител 

2/ един пълномощник може да представлява не повече от един отсъстващ член 

Досегашното второ изречение на чл.23 остава като трета подточка. 

 

В член 40 да се добавят нови изречения второ, трето, четвърто и пето със следния текст: Тя 

може да се променя с решение на месечното заседание на сдружението. Срокът за заплащане 

на имуществената вноска е до края на следващия месец на всяко тримесечие. Имуществената 

вноска за четвърто тримесечие се заплаща до 10 януари във връзка с изготвяне отчета за 

Годишното отчетно изборно събрание. Неплатилите членове се считат за нередовни членове.  

 

В член 41 да отпаднат думите „не по-малко от” 

 

Отношение по точка втора взеха господата Иван Панчов, Евгени Спиров, Антон Андронов и 

Минчо Минчев. 

 

Направените от Недялко Младенов предложения бяха подложени на гласуване по реда на 

постъпването. За всички се получиха следните резултати: 

Гласували: 43 

За 42 

Против 1 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава съгласно направените предложения от г-н Недялко Младенов. На Окръжен съд 

Стара Загора да се приложи актуален текст от устава. 

 



Пристъпи се към разглеждане на точка ТРЕТА от дневния ред. Г-н Христофор Бунарджиев 

предложи Етичния кодекс на лицата членуващи в Клуба да бъде приет, тъй като бе пратен на 

всички по пощите, обсъден подробно на предишното заседание и няма нови предложения. 

 

Отношение по точка трета взеха господата Иван Колев, Иван Панчов и Дечко Неделчев. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 43 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема Етичния кодекс на лицата, членуващи в Клуба. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред. Г-н Йордан Николов запозна 

присъстващите със състоянието и вижданията за стопанисване и обновяване на Общинската 

спортна база.  

 

Отношение по точка четвърта взеха господата Иван Колев, Ганко Ганев, Антон Андронов, 

Велизар Балабанов, Младен Стоянов, Иван Панчов и Ангел Мангараков. 

 

Тъй като транспортната работна група още не готова да докладва, г-н Иван Панчов предложи 

точка пет от дневния ред да отпадне. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 43 

Против 0 



Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

Да отпадне точка пет от дневния ред на Общото събрание. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ШЕСТА от дневния ред. Г-н Мирослав Петков предложи 

да се прекрати членството на господата Тошо Каросеров и Пламен Петров поради редовно 

неучастие в работата на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 43 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание член 15 хипотеза пета от Устава прекратява членство в сдружението на господата 

Тошо Маринов Каросеров и Пламен Павлов Петров. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка СЕДМА от дневния ред. Г-н Мирослав Петков предложи 

имуществената вноска да стане 800 /осемстотин/ лева годишно като се внася на равни части по 

тримесечия.  

 

Отношение по точка седма от дневния ред взеха господата Минчо Минчев, Станка Петева и 

Иван Колев. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 



Гласували: 

За 43 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

Имуществената годишна вноска на членовете на Клуба е в размер на 800 /осемстотин/ лева 

годишно и се внася на равни части по тримесечия. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ОСМА от дневния ред. Председателя на Управителния 

съвет г-н Иван Панчов предложи кандидатурите на господата Стоян Кондстантинов Стоянов и 

Венелин Георгиев да станат редовни членове на Клуба. 

 

Г-н Стоян Стоянов се представи на присъстващите и направи представяне на фирмената си 

дейност.  

 

Отношение взеха поръчителите му господата Евгени Спиров и Велко Велков, които гарантираха 

за него и препоръчаха да бъде приет за член на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 43 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 



Приема се за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Стоян 

Константинов Стоянов. 

 

Г-н Венелин Каравичев се представи на присъстващите и направи представяне на фирмената си 

дейност.  

 

Отношение взеха поръчителите му господата Евгени Спиров и Пламен Русев, които гарантираха 

за него и препоръчаха да бъде приет за член на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 43 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на проведеното гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема се за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Венелин Георгиев 

Каравичев. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев покани членовете на Клуба да си направят снимки за новия сайт на 

Клуба. 

 

Г-н Олег Стоилов покани присъстващите да присъстват на Благотворителния тенис хепънинг с 

участието на сестри Малееви. 

 

Г-н Иван Панчов съобщи на присъстващите, че при всяко заседание на Клуба в ресторант 

„Тангра” ще се заплаща наем в размер на 80 /осемдесет/ лева. Присъстващите единодушно се 

съгласиха. 

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

събранието.   


