
Протокол от 20.10.2009г. 

 

ПРОТОКОЛ  

Днес, 20.10.2009 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 96 члена списъчен 

състав присъстваха 29 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

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

Тенчо Руканов  

2. Пътуване на пенсионерите и инвалидите с автобусен и тролейбусен транспорт на 

територията на община Стара Загора - докладва г-н Пенчо Динев  

3. Запознаване с писмо от Община Стара Загора - докладва г-н Румен Георгиев  

4. Приемане на нови членове - докладва г-н Румен Георгиев  

5. Разни  

 

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

уважаеми колеги. Добре дошли на нашето редовно месечно заседание. Г-н Иван Панчов има 

здравословен проблем, лежи в къщи с гипсиран крак, не може да дойде на днешното 

заседание и упълномощи мен да го водя. Тъй като г-н Тенчо Руканов е на важно заседание и 

ще закъснее, а г-н Пенчо Динев пътува и ако не успее да пристигне, тогава неговата точка да 

отпадне от дневния ред, тъй като в негово отсъствие не може да обсъждаме предложението 

му. Предлагам дневния ред да бъде променен в следния ред:  

1. Приемане на нови членове - докладва г-н Румен Георгиев  

2. Запознаване с писмо от Община Стара Загора - докладва г-н Румен Георгиев  

3. Пътуване на пенсионерите и инвалидите с автобусен и тролейбусен транспорт на 

територията на община Стара Загора - докладва г-н Пенчо Динев  

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

Тенчо Руканов  

5. Разни  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 29 Против 0 Въздържали се 0  

По първа точка от дневния ред председателя на заседанието г-н Румен Георгиев представи 

новия кандидат член на Клуба г-н Пламен Сираков и го покани да представи дейността си.  



Г-н Пламен Сираков запозна присъстващите със накратко със своята дейност.  

Господата Таньо Танев и Иван Панчов /задочно/ изразиха своето мнение като поръчители, че 

трябва да бъде приет за член на Клуба.  

Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предложи да се гласува за приемането на г-н 

Пламен Сираков като член на Клуба.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 29 Против 0 Въздържали се 0  

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

присъстващите с писмо от Община Стара Загора в което се предупреждава за измамници от 

сдружение „Шанс”. Представяйки се за членове на сдружението господата Стефанов и Асенов 

търсят главно финансова подкрепа от институции, фирми и организации, като заблуждават, че 

Общината стои зад гърба им.  

Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предложи да се изпрати писмото на пощите 

на всички членове от Клуба.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 29 Против 0 Въздържали се 0  

Тъй като г-н Тенчо Руканов е още на съвещание председателя на заседанието г-н Румен 

Георгиев предложи на г-н Николай Шопов да вземе отношение по бюджет 2010 на Община 

Стара Загора.  

Г-н Николай Шопов запозна присъстващите с основните акценти на бюджета. Подчерта, че 

общинската администрация не работи ефективно, учудва се защо не бе подменена тъй като 

пречи за изпълнението и реализирането на политиката на Общината. С лека ръка реже от 

бюджета на детските градини, вместо да търси нови възможности за приходи. Като пример за 

безотговорното поведение на служители той посочи, че Общината губи един млн. лева по 

проект „Красива България” за ремонт на Дома на инвалида, тъй като е пропуснат срока за 

подписване на договор. Предложи да се направи запитване от Клуба защо е пропуснат срока, 

кой е виновен и какви санкции са наложени на виновните лица.  

Председателя на заседанието г-н Румен Георгиев предложи да се гласува.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 29 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Валентин Вълков подкрепи напълно г-н Николай Шопов за лошата работа на общинска 

администрация, като подчерта, че ако се наложи да назначава нови хора във фирмата си, 

никога не би взел служители на общинска администрация.  

Г-н Драгомир Драгов каза, че ще пусне молба за прекратяване на членството си в Клуба, тъй 

като вече се е изчерпал, няма живот, нищо не се прави, занимава се само с проблемите на 

Общината без да има полза и няма да членува в него, тъй като не вижда смисъл в 

съществуването на Клуба.  

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

заседанието.  

 



Във връзка с изказването на г-н Драгомир Драгов отношение по въпроса взеха господата Митко 

Митев, Евгени Спиров, Николай Шопов, Стефан Шоселов, Румен Георгиев, Георги Попниколов и 

Мартин Бойчев. Г-н Стефан Шоселов контрира, че след като счита, че нищо не се прави защо не 

направи предложения за работата на Клуба, а само критикува. Г-н Мартин Бойчев заяви, че от 

името на Клуба е представил на Кмета проект за намаляване на разходите за отопление на 

детските градини.  

Г-н Христо Динев в подкрепа на г-н Драгов каза, че се събират, но няма на кого да си кажат 

проблемите, тъй като някои хора са използвали Клуба за трамплин , а след като са заели нови 

позиции не идват на заседанията. Д-р Георги Попниколов предложи да се направи извънредно 

заседание на Клуба на което да присъстват всички членове.  

Г-н Евгени Спиров каза, че са се случвали доста неща в Клуба, например срещата с икономиста 

Емил Хърсев и други, но още тази вечер ще се обади на г-н Иван Панчов и ще разговаря с него 

да се предприемат действия за отстраняване на проблемите в Клуба.  

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 материалите за Общинска сесия на 

29.10.2009 г.  

Отношение по въпроса взеха господата Стефан Шоселов, Драгомир Драгов, Митко Митев, 

Евгени Спиров, Мартин Бойчев, Нейчо Нейчев, Георги Попниколов и Румен Георгиев.  

 

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

заседанието.  


