
Протокол от 16.09.2008г.   

 

Днес, 16.09.2008 г. от 19 ч. в ресторант „Тангра”се състоя заседание на Сдружение с 

нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 94 члена списъчен състав 

присъстваха 31 члена на сдружението.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Представяне на филм за състоянието на Общинската спортна база - докладва г-н Белчо 

Белчев  

2. Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия на 18.09.2008 - докладва г-н Белчо 

Белчев  

3. Разни  

· Презентация на г-жа Светлана Бакалова  

· Презентация на г-н Веселин Божинов  

· Презентация на г-н Иван Колев  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов откри събранието и информира 

присъстващите, че поради това, че сесията е извънредна, заседанията на общинските 

съветници от ГЕРБ и Клуба съвпаднаха по изключение. Нашите членове, които са общински 

съветници от ГЕРБ ще отсъстват. По принцип има решение на УС г-н Мирослав Петков да 

съгласува с г-н Недялко Недялков като председател на ОС нова дата за провеждане на 

месечните заседания на Клуба. Това се прави за да могат предложенията от Клуба да се 

обсъждат в комисиите на ОС. Не само да обсъждаме материалите на Общинската 

администрация, но и ние да внасяме предложения за Общинския съвет. Като Клуб трябва да 

помагаме на нашите общински съветници независимо от коя партия са и да стоим твърдо зад 

тях. Чувствайки нашата подкрепа те ще могат по успешно да защитават интересите на нашите 

граждани. Отсъстват още и господата Велизар Балабанов, Венелин Каравичев, Стефан 

Георгиев, Иван Славов, Румен Георгиев и Ангел Мангараков които са се обадили в офиса, че са 

в чужбина, а Георги Балев и Веселин Божинов са на националния протест на 

зърнопроизводителите, Петьо Балабанов е зает служебно.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов по първа точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Белчо Белчев.  

 



Г-н Белчо Белчев представи филма за състоянието на Общинската спортна база като подробно 

запозна присъстващите с всеки обект.  

 

Отношение по въпроса взеха господата Иван Панчов, Мартин Бойчев, Нейчо Нейчев, Христофор 

Бунарджиев, Мирослав Петков, Христо Недялков, Николай Шопов, Велко Велков, Веселин 

Тодоров, д-р Христозов, Стоян Стоянов и Венелин Кръстев.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов по втора точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Белчо Белчев.  

 

Г-н Белчо Белчев запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинска сесия на 

18.09.2008.  

Отношение по въпроса взеха господата Иван Панчов, Николай Шопов, Христофор Бунарджиев, 

Младен Стоянов, Мирослав Петков, Митко Митев, Христо Недялков и Веселин Тодоров.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов информира присъстващите, че новият 

сайт на Клуба вече е готов. В момента се работи по него. До ден два ще се отстранят някои 

технически грешки. Секретаря ще изпрати на SMS адреса на сайта и новата поща. Покани 

всички утре вечер от 18.30 часа на откриването на офиса на „Хюндай”.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Иван Панчов предостави думата на г-жа Светлана 

Димитрова да направи презентация на дейността си.  

 

Г-жа Светлана Димитрова представи накратко дейността на фирмата си.  

 

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Митко Митев и Иван Панчов.  

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО:  

 

1. На следващото заседание на Клуба да се обсъди начина за контрол върху обществените 

поръчки на Общината.  

2. Да се дават за стопанисване бази на спортни клубове с реална дейност, които са сдружения с 

нестопанска цел за повече от десет години.  



3. Да се обсъди на следващото заседание на Клуба изготвянето на Правила за ползване на 

спортните бази.  

4. Да се обсъди на следващото заседание на Клуба достъпа на граждани до Общината.  

 

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

закри заседанието.  

 

Протоколчик: /Хр. Бонев/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /инж. Иван Панчов/  

   


