
Протокол от 19.09.2009г. 

 

Днес, 15.09.2009 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 97 члена списъчен 

състав присъстваха 35 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Информация за дейността на Областна управа и въпроси към Областния управител г-н 

Йордан Николов  

2. Прекратяване на членство - докладва г-н Румен Георгиев  

3. Информация за дейността на Народното събрание и въпроси към народния представител г-н 

Иван Колев  

4. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинска сесия на 29.10.2009 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

5. Обсъждане проблемите за сметището на Общината - докладва г-н Белчо Белчев  

6. Обсъждане на писмо от Кмета на Община Стара Загора - докладва г-н Белчо Белчев  

7. Разни  

Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев откри заседанието с думите: Добър вечер 

уважаеми колеги. Добре дошли на нашето редовно месечно заседание след лятната ваканция. 

След приключване на изборите от членовете на Клуба има избрани двама народни 

представители - господата Иван Колев и Недялко Недялков, г-н Йордан Николов е назначен за 

Областен управител, а г-н Тенчо Руканов е новия Председател на Общинския съвет. Пред вас е 

дневния ред и по първа точка на дневния ред предоставям думата на г-н Йордан Николов.  

Г-н Йордан Николов накратко запозна присъстващите с назначението си на този отговорен 

държавен пост и увери присъстващите, че ще работи за активно за развитието на област Стара 

Загора.  

По втора точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев прочете 

молбата на г-н Йордан Николов за прекъсване на членството му в Клуба и съобщи за призива 

на г-н Иван Панчов за оттегляне на молбата му.  

Отношение по въпроса взеха господата Димитър Димитров, Христофор Бунарджиев, Велизар 

Балабанов, Стефан Шоселов, Митко Митев, Пламен Русев, Недялко Младенов и Нейчо Нейчев. 

Всички бяха на мнение, че текста от закона разрешава на държавните служители да членуват в 

сдружения с нестопанска цел какъвто е Клуба. Г-н Стефан Шоселов предложи да се приемат в 

Клуба почетни членове, които не са собственици на фирми, но заемащи важни обществени 



постове, така че да се черпи информация за това какво се случва директно от извора. Този 

въпрос ще се обсъди на заседание на Управителния съвет.  

Г-н Йордан Николов заяви, че се е оттеглил от фирмите си и няма място в Клуба, но ще помага 

на бизнеса по въпроси, свързани с Областна администрация в рамките на закона.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 35 Против 0 Въздържали се 0  

 

По трета точка от дневния ред народния представител г-н Иван Колев запозна накратко 

присъстващите с дейността на Народното събрание до момента, за работата на народните 

представители от Стара Загора и увери членовете на Клуба, че е един от тях и винаги е на 

разположение, ще работи за развитието на Стара Загора. Предложи да се направи промяна в 

датата за провеждане на месечните заседания за да могат да присъстват народните 

представители и да изпреварват заседанията на комисиите в Общински съвет за да могат да се 

правят предложения от Клуба. Г-н Румен Георгиев пое ангажимент въпроса да бъде разгледан 

на заседание на Управителния съвет.  

Изказването му предизвика аплодисменти. Отношение по въпроса взеха господата Христофор 

Бунарджиев, Мирослав Петков, Белчо Белчев и Румен Георгиев.  

По четвърта точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предостави 

думата на г-н Тенчо Руканов.  

Г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с акцентите по предложенията за Общинска сесия на 

17.09.2009.  

Отношение по въпроса взеха господата Христофор Бунарджиев, Стефан Шоселов, Пенчо Динев, 

Белчо Белчев, Николай Георгиев Колев и Младен Стоянов. По особено наболелия въпрос с 

картите на пенсионерите г-н Христофор Бунарджиев предложи да се създаде комисия, която да 

излезе на следващото заседание на Клуба с разумно разрешение на социалния проблем. 

Предложи за членове на комисията да бъдат избрани Пенчо Динев, Недялко Младенов и 

Въльо Христов.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 35 Против 0 Въздържали се 0  

 

По пета точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предостави 

думата на г-н Белчо Белчев.  

Г-н Белчо Белчев запозна присъстващите с проблемите около сметището на Общината и 

перспективите за изграждане на ново депо и завод за отпадъци.  

Отношение по въпроса взеха господата Стефан Шоселов, Пенчо Динев, Христофор Бунарджиев, 

Димитър Димитров, Евгени Спиров и Румен Георгиев.  



По шеста точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев прочете 

писмото на Клуба до Кмета и отговорите му. Предостави думата на г-н Белчо Белчев за 

коментар.  

 

Отношение по въпроса взеха господата Николай Георгиев Колев, Иван Колев, Николай Шопов, 

Мартин Бойчев и Евгени Спиров.  

Поради приключване на дневния ред Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев закри 

заседанието.   


