
Протокол от 25.04.2006г.   

 

Днес, 25.04.2006 г. от 19 часа в клуб-ресторант „Ескейп” се състоя общо събрание на членовете 

от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 78 члена списъчен 

състав присъстваха 36 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Обсъждане на взаимоотношенията с ГЕРБ – докладват г-н Иван Панчов и г-н Недялко 

Недялков 

2. Състоянието на членския внос – докладва г-н Ганко Ганев 

3. Приемане на нови членове – докладва г-н Недялко Недялков 

4. Разни 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков откри събранието като честити 

Възкресение Христово на всички присъстващи с пожелание за здраве и успех. Тъй като на г-н 

Иван Панчов баща му е починал и той е възпрепятстван да присъства на събранието той даде 

думата на г-н Иван Славов да запознае присъстващите за срещата с ГЕРБ. 

 

Г-н Иван Славов подробно запозна присъстващите за предложението на ГЕРБ към г-н Панчов да 

оглави Областния съвет и посочи почтени хора които да го сформират и работят за идеите на 

ГЕРБ. Г-н Панчов е предложил среща с Клуба на Работодателя който е работеща структура и 

може да представлява ГЕРБ в областта. На състоялата се среща на Управителния съвет г-н 

Панчов и г-н Славов бяха натоварени да разговарят в София като условие да бъде изтъкнато, че 

Клуба държи да запази идентичността си. Г-н Панчов и г-н Славов се срещат с представителите 

на ГЕРБ и считат, че такова сътрудничество е важно за Клуба тъй като идеите на двете 

сдружения съвпадат на 99 %. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев запозна подробно присъстващите със състоялата се среща между 

Управителния съвет на Клуба и представителите на ГЕРБ проведена на 19.04.2006 г. 

Управителния съвет счита, че Клуба може да представлява ГЕРБ в областта и предлага на 

Общото събрание да вземе решение – „да” или „не”.  

 

Г-н Недялко Недялков каза, че ако предложението се приеме, ще се съобщи в София и ако 

тяхното решение е също положително ще се пристъпи към сключване на споразумение.  



По точка първа от дневния ред се изказаха господата Велизар Балабанов, Драгомир Драгов, 

Стефан Шоселов, Недялко Недялков Тенчо Руканов, Станчо Пантов, Петко Балабанов, Петьо 

Балабанов, Недялко Младенов, Мартин Бойчев, Илиян Илиев, Мирослав Петков, Нейчо Нейчев 

и г-жа Йовка Николова. 

 

Г-жа Йовка Николова предложи СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” да стане областен 

координатор на СНЦ „ГЕРБ” като Управителния съвет представляващ Клуба сключи 

споразумение между двете сдружения. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 33 

Против 0 

Въздържали се 3  

 

По точка 2 от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков даде 

думата на ковчежника на Клуба г-н Ганко Ганев. 

 

Г-н Ганко Ганев запозна присъстващите със състоянието на членския внос като подчерта, че за 

жалост има членове, които не са платили за 2005 г. Прикани всички да внесат сумите които 

дължат и предложи не платилите до определен срок да бъдат изключени, а тези които се 

явяват нередовни на събрание да не вземат отношение по дневния ред и решенията на 

събранието. 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков предложи срока за плащане на 

нередовните членове да бъде 15 май след което ще се пристъпи към освобождаване от Клуба 

и нередовните на събрания да не вземат отношение. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 36 

Против 0 

Въздържали се 0 



РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО: 

 

1. Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора” да стане областен 

координатор на Сдружение с нестопанска цел „ГЕРБ” като Управителния съвет представлява 

Клуба и сключи споразумение между двете сдружения за съвместни действия. 

2. До 15.05.2006 г. всички нередовни членове по отношение на членския си внос да го внесат. 

3. Нередовните членове по отношение на членския си внос след 15.05.006 г. ще бъдат 

предложени за прекратяване на членството им в Клуба. 

4. Нередовни членове по отношение на членския си внос да нямат право на мнение относно 

решенията на Общото събрание. 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков съобщи, че поради отсъствие на 

кандидата за член на Клуба точка 3 отпада от дневния ред. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Недялко 

Недялков закри събранието. 


