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ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Определяне на процедура по внасяне , разглеждане и вземане на решения по предложения 

за Общинска сесия  

2. Дискусия по избор на вестник за трибуна на клуба  

3. Членски внос за 2004 г.  

4. Нередовни членове на клуба със встъпителна вноска и членски внос за 2003 г.  

5. Презентация на фирмите от клуба  

6. Наименование на улиците в квартал "Индустриален"  

7. Предложение от г-н Арбалов за Общинска сесия  

8. Предложения от кмета на гр. Стара Загора за Общинска сесия  

9. Предложение за приемане на нов член на клуба  

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев откри събранието , поздрави 

присъстващите с Новата година , пожела преди всичко здраве , годината да бъде по-

ползотворна за всички , поздрави всички именници , обяви регистрацията на клуба в съда и 

другите държавни институции за извършени , покани всеки да посети офиса и се запознае с 

обстановката и техниката в него /всичко е оборудвано с най-съвременна и модерна техника/ , 

каза че ще възложи на художник-хералдик изработка на герб и запозна присъстващите с 

дневния ред. По т. 1 от дневния ред г-н Бунарджиев предостави думата на г-н Иван Славов да 

докладва за предложението на Управителния съвет:  

Г-н Иван Славов - всички предложения , които излизат от наши членове да бъдат прокарвани в 

Общинската сесия чрез нашите представители - общински съветници и Председателя на 

Общинския съвет след гласуване на Общо събрание на клуба. Няколко души направиха 

предложения които касаят някои важни проблеми на града . Ние решихме всички 

предложения най-напред да бъдат внасяни в офиса на клуба и бъдат разпращани до всички по 

електронната поща от секретаря , а който няма такава да отиде и си ги получи от офиса до 20 

число на месеца. На 15 число постъпват първичните материали за сесията и нейното заседание 

е в края на месеца , така че преди сесията ние ще направим събрание. Преди това събрание 

ние трябва да сме се запознали с първичните материали и предложенията , включително и да 

сме ги дебатирали.Всеки който има предложение за сесията или допълнителна информация 

след като се е запознал с първичните материали до 20 число ги внася обратно в офиса и на 20 

число всички събрани предложения се събират и отново се разпращат на всички и всеки може 

да добие по-пълна представа по някой проблем и може да си промени мнението. 

Предложенията ще постъпват в различно време , кмета също има предложения , има и 

въпроси останали за дебат за следващата Общинска сесия и ако се сортират всички и се 

съберат в една електронна поща ще бъде по лесно за всички да получим пълна информация. 



Един вид се създава дискусия без да присъстваме на събрание. Така на събранието ние ще ги 

разгледаме за последно , ще бъдем напълно наясно с тия проблеми , ще ги дебатираме и ще 

вземем решение от името на нашия клуб дали да ги внесем в сесията или не. Предложението 

накратко е следното: на 15 постъпват първичните документи , до 20 ние сме дали своите 

предложения , на 20 всички материали се събират и пак се изпращат до всички, до 25 се 

разглеждат и дискутират и на 25-27 ние правим събрание за да вземем решение.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  

По т. 2 от дневния ред г-н Бунарджиев предостави думата на г-н Иван Панчов.  

Г-н Иван Панчов - предлагам дискусията да я отложим за друг път тъй като г-жа Николова 

отсъства . Само ще ви кажа предложението на вестник "Бизнес поща" - за половин страница 

искат 200 лева , но може и да намалят при договаряне до около 100 лева. Значи за месеца са 

четири издания и ще ни струва 400 лв. Ние не иска ме да си правим реклама , а става въпрос за 

следното: когато ние вземем някакво решение , нашето предложение пред Общинския съвет , 

какво ще гласуват нашите съветници , ние да си кажем от тази трибуна какво е нашето виждане 

и защо е такова като го обосновем икономически . Така хората ще знаят за нашата дейност , че 

вземаме решения не в нечий интерес , а в интерес на града. Не може да решаваме наши 

интереси , а да оставим интересите на града на заден план. Тогава следващия път хората няма 

да гласуват за нас.  

Г-жа Ирина Динева - запита дали г-жа Йовка Николова има предложение  

Г-н Христофор Бунарджиев - два пъти я търсих , но не успях да разговарям с нея. Тя постави 

открито въпроса , че ако открито поддържа определени становища които са в разрез с 

официалната политика това ще и струва рекламата на вестника и ще я ощети икономически.  

Г-н Митко Динев - еднакво добре се четат и двата вестника в града , но материалите които ние 

ще предлагаме ще бъдат по-остри по-добре да ги публикуваме в "Старозагорски новини". В 

"Бизнес поща" няма да напишат никога една статия , която ще засегне кмета или някой друг. 

Злободневните материали в "Старозагорски новини" са много повече отколкото в "Бизнес 

поща"и освен това по добре да публикуваме в ежедневник отколкото в седмичник. Освен това 

материалите които пуснахме за "Автобусни превози" ЕООД в "Старозагорски новини" не сме 

плащали нищо , а с нашите материали вестника ще бъде по-четен.  

Г-н Стефан Шоселов - беше ми възложено от Управителния съвет да разговарям с "Бизнес 

поща" като същевременно имаше и разговор със "Старозагорски новини". За да разберете 

целта на това което прави ръководството на клуба да ви кажа , че ние няма да можем във 

всички броеве на независимо кой е вестника да запълнем страницата с информация по 

отношение на сесията , затова в останалите броеве за които нямаме информация , да правим 

някаква презентация на фирмите които присъстват в клуба на работодателя. В рамките на 

годината ще могат всички фирми поне два пъти да минат през една такава презентация в един 

от силните местни вестници. Това оправдава донякъде и средствата които ние ще отпуснем от 

нашия членски внос след като уточним начина по който ще се финансира това мероприятие.  

Г-н Христофор Бунарджиев - аз смятам , че всяка фирма си има бюджет за реклама и нека си 

направи рекламната политика така както смята за добре , да не е през клуба.  



Г-н Николай Шопов - ние ще публикуваме становища срещу заплащане. Вестниците са за да 

информират хората кой какво прави , те в момента информират за дейността на много други 

клубове и организации и затова не се плаща защото иначе те няма какво да пишат. Когато ние 

публикуваме актуални теми в никакъв случай няма да ги плащаме , това показва опита , така че 

ние сме храна за вестника . Ако определим един вестник за трибуна на клуба веднага ще 

влезем в конфронтация с другите вестници , защото ние тук не визираме местните издания на 

"24 часа" и "Труд", а те са много докачливи всичките журналисти и ако изберем един другите 

ще ревнуват и няма да ни отразяват. Затова ние не трябва да поставяме акцента си върху един 

и ръководството ще има възможност да определя винаги всяка една публикация отделно. Да 

гласуваме този мандат на ръководството и нека пак си направим дискусията.Всеки да се 

подготви за следващия път.  

Г-н Валентин Вълков - концентрацията ни върху един вестник независимо кой е той ще ни 

изолира и особенно за работата ни в Общинския съвет. Вие сте свидетели за умелото 

манипулиране на медиите от общинската администрация през последните 4-5 години. Трябва 

да знаете , че при последните две сесии това се усети много , администрацията манипулира и 

Общинскя съвет чрез медиите , много сме слаби в това отношение и ако се ограничим в един 

вестник съвсем слаби ще останем , макар че, телевизията и "Старозагорски новини"са наши 

членове. Ако искате да коментираме за издаване на бюлетин на клуба , който да бъде 

публикуван в някой вестник. Ние имаме достатъчно финансова възможност да направим 

собствен вестник и много по-силен от тези които излизат в областта , така че абсолютно 

подкрепям Николай Шопов.  

Г-жа Ирина Динева - колеги при последната ни среща с журналисти ние обещахме да правим 

пресконференции за всички медии редовно. И може би това е подхода който е необходимо да 

се направи. А мойто мнение е , че г-жа Николова я няма но съвсем подходящо е тя да бъде 

трибуната защото тя е част от клуба. Много е добре веднъж месечно да даваме 

пресконференция по най-важните въпроси. Ние сме поели този ангажимент пред всички 

медии и те ни повярваха. Например след събрание можем да събираме медиите и да кажем 

какво сме решили да внесем в Общинската сесия.  

Г-н Стефан Шоселов - ние ще видим на първата пресконференция медиите как ще отразят това 

което ние ще им подадем като информация. Ако го отразят правилно тогава няма да имаме 

нужда от конкретен вестник , но ако медиите изкривяват това което искаме да поднесем на 

обществеността тогава действително ще имаме нужда от конкретен вестник.  

Г-н Иван Панчов - това което ще го пише във вестника, ако искаме да го контролираме ще 

трябва да го плащаме.  

Г-н Венелин Кръстев - ако си подготвяме сами материалите тогава медиите ще отразяват това 

което им даваме. Може да се възложи на някой да обработва нашите материали за 

публикация в медиите и тогава информацията няма да се изкривява.  

Г-н Христофор Бунарджиев предложи дискусията да бъде отложена и проведена в 

присъствието на г-жа Йовка Николова.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  

По т. 3 от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите с наличието на каса в 

офиса и откриване на банкова сметка на следващия ден. Помоли членовете да си платят 



членския внос за първо тримесичие на 2004 г. и някой ако има желание може да плати и за 

цялата година. Тези които не са редовни за миналата година също бяха помолени да се 

издължат.  

По т. 4 от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев предложи на основание член 16 във връзка с 

член 12 от Устава на клуба господата Георги Стефанов Тодоров , Младен Василев Василев , 

Жасмин Добрев Желев и Валентин Петков Георгиев да бъдат изключени от клуба тъй като 

нарушават Устава и не се отъжествяват с клуба. Господата не са си внесли встъпителната вноска 

и членския внос за 2003 г., не посещават събранията на клуба. Членството в този клуб е 

привилегия , а тези хора не проявяват никакъв интерес към клуба.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев предостави думата на г-н Стефан Шоселов да докладва по т. 5 от 

дневния ред.  

Г-н Стефан Шоселов - както знаете една от основните наши задачи е да подържаме едни по-

близки отношения и контакти между фирмите си с които да можем да си помагаме взаимно 

като хора извършващи основната стопанска дейност в територията на нашия град. Във връзка с 

това в ръководството на клуба обсъждахме начините и едно от предложенията е да се 

извършва презентация на фирмите от клуба. Тази презентация е доброволна и не всеки един 

от нас има възможност да приеме всички членове във фирмата си. Но който желае и има тази 

възможност презентацията да се извърши във формата на посещение така ще се получи 

конкретна информация чрез един визуален контакт . Който може да си позволи може и да 

организира и малък коктейл.Може да се прави в края на работния ден , когато сме най-малко 

натоварени. Предлагам в часовете преди събранието да се прави и оставям дискусията 

отворена за ваши предложения.  

Г-н Христофор Бунарджиев - смятам предложението за изключително важно, всички с 

въодушевение приехме възможността да правим бизнес един с друг. Това създава възможност 

за контакти, за повече творческо търсене и всеки да си вземе решение който иска на живо , 

който иска с рекламни материали или фотоси. Ние трябва да се опознаем и заздравим 

връзките помежду си .  

Г-н Венелин Кръстев - може би трябва да се издаде каталог на фирмите ни  

Г-н Митко Динев - търговско промишлената палата направи годишник на фирмите в 

Старазагорски район който е много хубав и в България няма такъв. И го направихме почти без 

пари за сметка на палатата. Редно е всяка фирма която желае да участва и бъде рекламирана 

пред града и бизнеса на България да се включи , отпечатва се в два вестника и влиза в 

европейския информационен център. Невероятно красив е годишника и не струва скъпо да се 

публикува в него - до 50 лв.  

Г-н Антон Андронов - извън това което прави палатата добре е ние да се опознаваме като 

хора.Едно е да отвориш един каталог с рекламни материали , друго е лично да се запознаеш с 

начина на работа в отделното предприятие.Ние взаимно да се опознаем и взаимно да правим 

при изгодни условия бизнес и да си въртим парите между нас. Например г-н Панчов го 

познавам от 8 години , но мислех ,че прави само регенерат на гуми.Не знаех , че продава гуми 

и от момента в който научих купувам само от него.В същото време той ми връща печалбата 

защото взема от мен щампи.Призовавам всеки да покани всички членове на клуба , ако има 



тази възможност и желание да посетим фирмата му, да видим с какво се занимава , аз ще се 

отзова на всяка покана защото ми е интересно. Голяма придобивка е че преди само бяхме 

чували за всеки от нас , а сега си знаем телефоните и можем да контактуваме помежду си.  

Г-н Стефан Шоселов - при секретаря на клуба има изготвена диплянка с телефони , фирми и вид 

дейност. Моля всеки да я прегледа и ако има нещо да добави да го направи , защото тази 

диплянка ще ни бъде като настолна книга. Много е важно да се знае дейността на фирмите 

ни.Фирмата ми навършва тази година 15 години дейност и мисля март- април да направя 

презентацията тъй като и голяма част от дейността на фирмата ще бъде завършена.  

Г-н Христо Динев - който има желание и възможност да покани всички членове на нашия клуб 

може да пусне една заявка към колегите , да се определи деня за да може да бъдат всички 

предупредени предварително и който има възможност да участва. Може малък коктейл, всеки 

ще си направи сметка , може да се покани и "Загорче" да поиграят. Наистина всички сме 

бизнесмени в този град , но не знаем кой какво прави.  

Г-н Христофор Бунарджиев предостави думата на г-н Стефан Шоселов да докладва по т. 6 от 

дневния ред .  

Г-н Стефан Шоселов - колеги, към мен се обръщаха много наши членове и бизнесмени от града 

, които ме молеха за съдействие във връзка с това , че много от улиците в кв. "Индустриален" са 

без имена. Това затруднява комуникацията и клиентите да намират колегите ни по бизнес в 

града. Мисля ,че този въпрос е разглеждан на Общинската сесия и моля г-н Андронов да каже 

как са се развили дебатите. Доколкото знам изисква се да се уточнят улиците , които нямат 

имена и ако трябва ние да гласуваме предложения за имена и още в първата сесия да бъдат 

предложени от наше име тъй като касае всички нас. Вие знаете , че без адрес 

кореспонденцията към нас е невъзможна. В момента всички тези улици които са от бул. "Св. 

Патриарх Евтимий" на запад и изток се водят като кв. "Индустриален".  

Г-н Антон Андронов - този въпрос не е обсъждан на Общинска сесия , защото никой не го е 

предложил. Няколко фирми направиха предложение , но без конкретно предложение как да се 

наименова улицата , тази която отива към търговия на едро. Има една постояння комисия , 

която ще определи едно име и ще влезе на следващото заседание на Общински съвет. Но стои 

въпроса за всички останали улици да им бъдат определени имена и адреси , това е 

реалистично и ще стане. За тази улица ще стане вероятно още този месец и комисията 

предложи да се казва "Индустриална". Този въпрос е болен и трябва да се реши , защото преди 

е имало десетина предприятия , но сега на тази територия има много фирми.  

Г-н Стефан Шоселов - в Холандия има парцелиране на квартали , но не знам дали това е най-

удачния начин , затова Ви призовавам да коментираме този въпрос и да направим 

предложение за сесията. Предлагам основната бизнес артерия да се казва улица 

"Индустриална", тъй като всички складове на града се намират там , а за останалите улици 

моля колеги да предложите имена и да ги предложим от името на клуба. Създадоха се много 

нови улици с фирми и мисля , че този въпрос не можем да го решим сега , затова на първо 

време да кръстим главната улица.  

Г-жа Ирина Динева - моето предложение колеги е за кв. "Индустриален" да подходим по 

американски. Да кръстим успоредните например "Индустриална" 1 , "Индустриална"2 и т. н. 

Като в другата посока ще стане по същия начин. Защото ако ги кръстим с различни имена всеки 

ще се обърка.Трябва да се извади плана и по него да се определят с поредни номера. Ако сега 



на сесията се реши главната да се казва "Индустриална" , а ние решим да има и № 2 пак ще 

има промяна на наименованията. Не е ли по-добре по плана да се наименуват цялостно. Това е 

въпрос на направа , някой трябва да вземе плана и да направи предложение.Така ще се реши 

проблема на всички и това не трябва да се отлага.  

Г-н Стефан Шоселов - предлагам г-н Тенчо Руканов като специалист да извърши това 

разпределение и разделение в кв. "Индустриален" и наименованията на улиците да бъдат 

извършени по този начин по който г-жа Динева предложи.  

Г-н Христофор Бунаржиев покани присъстващите да гласуват предложението.  

Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев предостави думата на г-н Петър Арбалов да докладва по т. 7 от 

дневния ред за предложенията му относно изменения и допълнения в "Наредба за 

обществения ред в град Стара Загора".  

Г-н Петър Арбалов - по т. 2 ал. 2 "разрешение за удължено работно време се издава от кмета 

или упълномощено от него лице" мисля , че е доста субективно. Ако се откаже отказа не се 

издава в писмена форма и не може да се обжалва по съответния административен ред. Аз 

предлагам нашата група в Общинския съвет да предложи тези разрешения да се издават от три 

членна комисия , която да се назначава от Общински съвет и да има представител от нашия 

клуб. Работно време е предложено до 22 часа и според мен е доста рано и предлагам 

нормалното работно време да е до 24 часа. Искат протокол за измерване на шума , който 

според мен е излишна бюрократична спънка , и ще си извадят тези , които ще си платят 

естествено. Искат договори за охрана от фирми , които притежават разрешение за частна 

охранителна дейност , което ще натовари бюджета на тези заведения, който и без това не е 

голям. Охраната никога не е спирала тъй наречения рисков контингент и считам, че е 

излишно.Разрешението да важи не за една година а за три.  

Г-н Христофор Бунарджиев - предлагам по това предложение да приложим т. 1 от дневния ред 

и г-н Арбалов в писмен вид да го внесе до 20 число в офиса на клуба , за да може всеки да 

вземе отношение и по демократичен път да вземем решение и това ще стане на следващото 

събрание.  

Г-н Митко Динев - нека в писмен вид да се обсъди това , нещата са толкова очевадни , че 

трябва да се обединим около тая идея. Работно време до 22 часа работно време е безмислено 

и това го няма никъде по света. Можем да говорим например за 23.30 часа.  

Г-н Антон Андронов - ние не разполагаме с основната наредба и затова утре ще я предоставя в 

електронен вид на секретаря и той ще я разпрати на всички за да се види какво се променя. 

Защото може да се наложи да се промени нещо друго и според т. 1 от дневния ред всеки да си 

изпрати предложенията и ще се разпратят на останалите. Така като се съберем на следващото 

събрание тогава ще можем да дискутираме този въпрос и ние съветниците ще го гласуваме в 

Общинския съвет.Тези изменения полицията ги е поискала в писмо и администрацията ги е 

преписала буквално и ги е внесла в Общински съвет. Общината има около десет наредби и 

могат да се качат на дискета и се разпратят на всички членове на клуба. Още утре ще ги дам на 

секретаря всички наредби които действат на територията на Общината да ги разпрати на 

всички.  



Предложението да се отложи тази точка от дневния ред за следващото събрание бе 

подложено на гласуване. Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  

Г-н Христофор Бунарджиев предостави думата на г-н Антон Андронов да докладва по т. 8 от 

дневния ред.  

Г-н Антон Андронов - има много важни неща за решаване , например ние не знаем как да 

гласуваме по предложението на администрацията за продажба на целия парцел на автогарата 

за да се изгради супермаркет на "Кауфланд". За 17 дка и 500 кв. метра предлагат цена от 

900000 евро. Това щеше да е много хубаво , ако е празна земя но ние не знаем с тези пари как 

ще изградим нова автогара и дали ще стигнат. Това трябва да се гласува и ако нашия клуб не 

знае какво да прави , то останалите общински съветници въобще няма да знаят. По другия 

въпрос - до края на 1991 г. има издадени строителни разрешения за павилиони по тогавашния 

"Закон за териториално и селищно устройство" за временни обекти. По "Закона за устройство 

на територията" тези временни обекти не трябва да съществуват. Закона даде един срок в 

който местните власти да приценят кои от временните обекти могат да влязат в правното 

градоустройство и да получат статут. Преди това много малко от тези обекти са получили траен 

статут , а другите продължават да бъдат висящи. Закона дава една възможност за един срок до 

осъществяване на градоустройственото мероприятие но не повече от три години. Този срок 

изтича. Администрацията предлага да се удължи до още три години статута на тези павилиони. 

Администрацията има следния аргумент - това са около 200 павилиона , в тях работят да кажем 

1000 човека и се получава 320000 лв. наем. Трябва да се реши за кои от тези павилиони трябва 

да се удължи този срок, може за никой да не се продължи.  

Г-н Ганко Ганев - повечето от тези павилиони имат лицензи за продажба на цигари , спиртни 

напитки , обезличава се цялата наредба , ние правим супермаркети , харчим хиляди левове , 

спазваме всички наредби , наказват ни постоянно , а тези временни търговски обекти от два 

квадрата продават абсолютно всичко.  

Г-н Антон Андронов - трябва да разгледаме спорните моменти и да излезем с мнение, затова 

предлагам по електронната поща да се получи информация колко са на брой и в какъв вид се 

намират защото има магазини , занаяти , трети са кафенета .  

Г-н Иван Панчов - ние се събрахме и решихме , че няма да гоним лични интереси . Ако е за 

махане на павилионите бих казал , че и аз имам личен интерес да ги няма. Но трябва да се 

види колко пари влизат в общината , колко човека се хранят от тях , колко осигуровки плащат. 

Защото всички тези хора ще излезнат на улицата и затова по-задълбочено да прегледаме 

нещата. Не е редно в момента някой да гони лични интереси и тези павилиони да ги няма , и за 

мен е по-добре да ги няма и в момента да не вземаме такова решение. Г-н Ганев никой не те е 

съборил и ти си продаваш в своите супермаркети и те не са фалирали , а тия хора като ги 

затвориш и изгониш на улицата и те ще дойдат пред вратата ти. Не можем с лека ръка да ги 

закрием. Ако са 1000 човека то те хранят 4000 човека и къде ще отидат тези хора. Да не 

вземаме сега решение , а след като г-н Андронов даде информация колко са , какъв наем 

плащат , плащат ли осигуровки и др . ще дискутираме тогава.  

Г-н Ганко Ганев - претендирам , че няма равнопоставеност, не може с една бележка от 

Общината да елиминира един който ходи 5-6 месеца по мъките да си узакони обекта. Повечето 

от тези павилиони стоят благодарение на някои общински служители и плащат по 50 лв. наем. 

Ние спазваме всички точки на закона. Знаете ли колко много строителни книжа се изготвят 



докато се пусне един обект , а те само с един подпис са готови. Към нас има толкоз много 

изисквания , като знам през какви мъки сме преминали.  

Г-н Златозар Стойков - да се закупи парцел на който да се съберат всички павилиони  

Г-н Антон Андронов - ще събера пълна информация и ще ви я представя във форма на доклад 

до 20 число и тогава ще решим.  

Г-н Христофор Бунарджиев - мисля , че в крайна сметка всички трябва да си дадем обективна 

представа, че след три години ще влезем в Европа и има някаква цена на прехода която трябва 

да бъде платена. Всички започнахме от павилиони и някои успяха да си направят бизнеса , а 

други не успяха.Такъв е живота - не всички успяват. Не можем да бъдем състрадателни 

постоянно към тези които не са успели защото всички имахме равен старт.Всеки от нас направи 

бизнеса си според собствените си възможностти.  

Г-н Стефан Шоселов - има сериозни фирми , които присъстват в България и имат отношение 

към нашата автогара.Не трябва с лека ръка общинските съветници да гласуват този въпрос , 

защото има интересни предложения с които предполагам не са запознати. Има предложение 

да се изгради модерна автогара на същото място като над нея се построят търговски обекти. 

Над автогарата ще бъде продаден въздуха от Общината и може да компенсира разходите по 

изграждане. Виждате , че цените на имотите вървят нагоре и затова ако може да се забави ще 

бъде от полза за града.  

Г-н Мирослав Петков - нека "Кауфланд" бъдат така добри да си купят парцел извън града както 

направиха "Билла" и "Метро" и си постоят магазин , а автогарата си остане на същото място.  

Г-н Христофор Бунарджиев - има процедурна възможност и всеки може да прецени и даде 

предложение до 20 число.  

По т. 9 от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев докладва за постъпило заявление от г-н 

Пламен Минчев Пейчев за членство в клуба , който е запознат с Устава и го приема безусловно. 

Посочил е за гаранти г-н Димо Бухчев и г-н Иван Славов и му предостави думата да се 

представи.  

Г-н Пламен Пейчев - роден съм през 1964 г. в Стара Загора и съм завършил медицина. С бизнес 

се занимавам от 90-91 година, а фирмата ми е регистрирана 1994 г. Основно се занимавам с 

търговия на хранителни стоки и имам три магазина с персонал от 22 човека. Фирмената ми 

политика е такава , че хората се осигуряват още с постъпване на работа, заплащането е 

почасово .  

Г-н Димо Бухчев - с г-н Пейчев работим от 10 години и е много акуратен , винаги сме имали 

много добри взаимоотношения , интилигентен и културен човек , в плащанията си е точен и до 

сега никой от нашите клиенти не е казал нищо противоречиво спрямо неговата личност.  

Г-н Иван Славов - ние сме били колеги , познаваме се от 20 години , били сме и партньори и 

гарантирам , че е бил винаги коректен търговец и има повече от 5 работни места , бизнеса му е 

порядачен.  

Предложението за приемане то на г-н Пламен Пейчев за член на клуба бе гласувано.  

Гласували: За 45 Против 0 Въздържали се 0  



 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО :  

 

1. Определя процедура по внасяне , разглеждане и вземане на решения по предложения на 

членове от СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" за Общинска сесия както следва: - До 20 

число на месеца се подават предложенията в офиса на клуба - На 20 число на месеца 

предложенията се обобщават и изпращат до всички членове на клуба - До 25 число 

предложенията се разглеждат и дискутират - На 25-27 число на месеца се насрочва Общо 

събрание на което се вземат решенията  

2. Отлага дискусията по избор на вестник за трибуна на клуба за следващото Общо събрание в 

присъствието на г-жа Йовка Николова.  

3. На основание член 16 и във връзка с член 12 от Устава на СНЦ - Клуб на Работодателя-Стара 

Загора" прекратява членството в клуба на следните господа: - Георги Стефанов Тодоров - 

Младен Василев Василев - Валентин Петков Георгиев - Жасмин Добрев Желев  

4. Г-н Тенчо Стефанов Руканов да изготви проекто-план за наименование на улиците в квартал 

"Индустриален".  

5. Отлага дискусията по предложенията на г-н Петър Арбалов относно изменения и допълнения 

в "Наредба за обществения ред в град Стара Загора" за следващото събрание.  

6. Приема като редовен член на СНЦ "Клуб на Работадателя-Стара Загора" г-н Пламен Минчев 

Пейчев.  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Христофор Бунарджиев обяви Общото събрание за 

закрито поради изчерпване на дневния ред.  

[коментари 0] 


