
Протокол от 20.01.2009г.   

 

Днес, 20.01.2009 г. от 18 часа в зала 2 на комплекс „Верея” се проведе Годишно отчетно-

изборно общо събрание (ГОИОС) на членовете от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на 

Работодателя-Стара Загора”. Общото събрание е обявено с покана, обнародвана в сайта на 

Клуба www.krsz.org на 29.12.2008 г. съгласно член 21 от Устава. От 94 члена списъчен състав 

присъстват 58 члена. Събранието е законно и може да взема решения.  

 

В поканата за свикването е обявен следния ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинската сесия  

2. Промени в Устава на Клуба  

3. Отчет на Управителния съвет  

4. Освобождаване и избор на Председател на сдружението  

5. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет  

6. Приемане на нови членове  

7. Разни  

 

Годишното отчетно изборно общо събрание се ръководи от Председателя на Управителния 

съвет на сдружението г-н Иван Панчов. За протоколист беше избран Христо Бонев.  

Председателя на събранието г-н Иван Панчов предложи да се избере комисия по избора, която 

да се състои от трима члена.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували 58  

За 58  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

РЕШЕНИЕ:  

Комисията по избора да се състои от трима члена.  



Председателя на събранието г-н предложи комисията да се състои от следните лица:  

· Недялко Младенов - председател  

· Иван Колев - член  

· Таньо Танев - член  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували 58  

За 58  

Против 0  

Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

РЕШЕНИЕ:  

Избира комисия по избора в състав:  

· Недялко Младенов - председател  

· Иван Колев - член  

· Таньо Танев - член  

Комисията по избора преброи присъстващите и обяви, че в залата присъстват 58 члена на 

сдружението.  

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

съвет г-н Иван Панчов предостави думата на г-н Недялко Недялков, който от своя страна 

запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия на 22.01.2009 г.  

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

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

съвет г-н Иван Панчов докладва, че до момента няма постъпили предложения за промени в 

Устава на сдружението и прикани присъстващите в залата ако имат предложения да направят. 

Такива не постъпиха. Поради липса на предложения по т. 2 решения по тази точка не бяха 

взети.  

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

съвет г-н Иван Панчов запозна присъстващите с отчета на Управителния съвет за изтеклия 

мандат. Доклада бе прочетен и приложен към архива на сдружението. Г-н Недялко Недялков 

запозна присъстващите с дейността на общинските съветници от Клуба през изтеклата година.  

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред Председателят на събранието г-н Иван Панчов предложи на 

присъстващите да направят своите предложения за Председател на УС.  

Г-н Драгомир Драгов предложи за Председател на УС да бъде избран г-н Иван Панчов.  



Г-н Иван Панчов предостави думата на г-н руси Данев да води събранието по тази точка.  

Г-н Руси Данев попита присъстващите за нови предложения.  

Не постъпиха други предложения.  

Пристъпи се към тайно гласуване за избор на Председател на Управителния съвет. На всички 

присъстващи по списък бяха раздадени бюлетини за гласуване. Урната за гласуване беше 

проверена от комисията.  

Извърши се тайно гласуване от всички присъстващи 58 члена на клуба. След приключването на 

гласуването комисията започна своята работа по предброяването на гласовете.  

Председателя на комисията по избора г-н Недялко Младенов обяви резултата:  

Подадени бюлетини - 58 бр.  

Брой на действителните бюлетини - 57 бр. и една бюлетина не съдържа име (празна е), поради 

което комисията я счита за недействителна.  

Кандидатурата на г-н Иван Панчов е получила 57 гласа, което е повече от половината от 

гласовете на всички членове на клуба по списъчен състав.  

Председателя на комисията по избора г-н Недялко Младенов обяви, че за председател на 

сдружението за нов мандат от 1 година следва да се счита Иван Панчов.  

Комисията представи протокол за работата си и 58 бр. бюлетини.  

Така в резултат на проведеното тайно гласуване събранието взе следното,  

РЕШЕНИЕ:  

Избира за Председател на Клуба на работодателя и на Управителния съвет Иван Николов 

Панчов.  

По точка ПЕТА от дневния ред За членове на Управителния съвет бяха предложении следните 

кандидатури: Г-н Руси Данев, г-н Румен Георгиев, г-н Веселин Тодоров, г-н Евгении Спиров, г-н 

Мирослав Петков, Христофор Бунарджиев, г-н Христо Недялков и Пламен Русев.  

Отношение по въпроса взеха господата Стефан Шоселов, Евгени Спиров, Велизар Балабанов, 

Петко Балабанов и Недялко Младенов.  

Постъпи предложение гласуването да стане ан блок.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 58  

Против 0  

Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

РЕШЕНИЕ  

Гласуването да стане ан блок.  



Пристъпи се към явно гласуване за членове на Управителния съвет.  

 

Председателя на комисията по преброяване г-н Недялко Младенов обяви резултата от 

гласуването:  

За 58  

Против 0  

Въздържали се 0  

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

РЕШЕНИЕ:  

За избрани за членове на Управителния съвет на сдружението се считат следните господа: Г-н 

Руси Данев, г-н Румен Георгиев, г-н Веселин Тодоров, г-н Евгении Спиров, г-н Мирослав Петков, 

Христофор Бунарджиев, г-н Христо Недялков и Пламен Русев.  

Точка ШЕСТА от дневния ред бе отложена за следващото събрание на клуба, тъй като 

кандидатстващия за членство в Клуба в момента се намира в чужбина.  

 

По точка СЕДМА от дневния ред Председателя на УС г-н Иван Панчов съобщи на 

присъстващите, че на 29.01.2009 г. от 18 часа в хотел Мериан Палас ще има среща на 

Индонезийския посланик със старозагорски бизнесмени. Който проявява интерес да отиде на 

срещата.  

 

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

събранието.  

 

Протоколист: ПРЕДСЕДАТЕЛ /Хр. Бонев/ НА СЪБРАНИЕТО: /инж. Иван Панчов/   


