
Отчетно изборно събрание на 06.07.04г.   

      

 РЕШЕНИЕ: 

 

Приемат се следните изменения в устава: 

- чл.28 придобива редакцията: “Мандатът на всеки Управителен съвет е 1-една година. 
След изтичане на едногодишния срок, членовете на УС, чийто мандат изтича, предлагат нов 
председател, различен от предходния, след което всички членове на УС, с изключение на 
новоизбрания председател, се избират или преизбират от ОС на сдружението за нов мандат от 
1-една година, след изтичането на който се процедира по същия ред.”.  

- добавя се нова ал.4 на чл.28 със следното съдържание: “ал.4. Първият УС, избран за 
срок от шест месеца, продължава работата си още шест месеца, след което се свиква годишно 
отчетно общо изборно събрание на сдружението.”  

- изменя се чл.21, който придобива редакцията: “Отчетно-изборното годишно общо 
събрание се свиква от Управителния съвет през месец януари всяка година. Ежемесечните 
заседания на сдружението “Клуб на Работодателя–Стара Загора” се свикват от Председателя на 
Управителния съвет чрез подходящо оповестяване на деня, часа и мястото, както и на дневния 
ред.”  

- в чл.22 ал.1 да се добавят в началото “отчетно изборното общо събрание”. 

- създава се нова ал.3 на чл. 22, която гласи: “Ежемесечните заседания на сдружението 
“Клуб на Работодателя – Стара Загора” се провеждат колкото и члена да присъстват.”  

 

РЕШЕНИЕ: 

Преизбира се за допълнителен мандат от шест месеца досегашния УС и досегашния 
Председател на сдружението, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христофор Георгиев Бунарджиев от гр. Стара Загора ЕГН: 6212017625 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Стефан Рашев Шоселов от гр. Стара Загора ЕГН: 5412297645 

2. Иван Славов Славов от гр. Стара Загора ЕГН: 6409017648 

3. Мирослав Петков Петков от гр. Стара Загора ЕГН: 6503227620 

4. Иван Николов Панчов от гр. Стара Загора ЕГН: 6110314805 

 

Следващото Общо събрание на сдружението да се състои през месец януари 2005г., на което 
да бъде избран нов УС за нов мандат от 1-една година. 



 

РЕШЕНИЕ: 

Да се проведе протестен митинг-шествие на 12.07.2004 г. от 18.30 часа от “Булбанк” АД до 
Община Стара Загора и се създаде работна група с Председател г-н Аделин Донев, която да 
организира митинга. 

 


