
Протокол от 06.06.2006г.   

 

Днес, 06.06.2006 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 32 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Информация за взаимоотношенията с ГЕРБ - докладва г-н Велизар Балабанов 

2. Информация за съвместните действия на сдруженията против обгазяването - докладва г-н 

Недялко Недялков 

3. Акцентите по материалите за извънредната Общинска сесия - докладва г-н Николай Шопов  

4. Състоянието на членския внос и присъствието на събрания - докладва г-н Ганко Ганев 

5. Приемане на нови членове - докладва г-н Недялко Недялков 

6. Разни 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков откри събранието и предостави 

думата на г-н Велизар Балабанов по точка първа от дневния ред на събранието. 

 

Г-н Велизар Балабанов разясни подробно цялата процедура по подписването на 

споразумението с ГЕРБ и избора на Регионалния съвет. Отношение взеха господата Николай 

Шопов, Мартин Бойчев, Румен Георгиев, Недялко Недялков, Евгени Спиров, Станчо Пантов, 

Венелин Кръстев, Валентин Вълков. Г-н Вълков предложи да се преговаря с другите общински 

съветници за съвместни действия, за да може да се спре разпродажбата на имоти и други 

действия от страна на общинската администрация в ущърб на Общината. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

 

За 32 

 



Против 0 

 

Въздържали се 0 

 

По втора точка от дневния ред докладва Председателя на Управителния съвет г-н Недялко 

Недялков, който разясни за срещата на Гражданските сдружения, обединили се против 

обгазяването и за предстоящия митинг на 07.06.2006 г. Той призова всички да мобилизират 

хората от фирмите си за постигането на по масов протест против обгазяването. Отношение 

взеха господата Николай Шопов, Пламен Русев, Евгени Спиров, Венелин Кръстев. Г-н Пламен 

Русев предложи да се покани Слави Трифонов на протестен концерт. Г-н Недялков предложи 

да се изчака резултат от митинга и тогава УС да излезе с решение. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

 

За 32 

 

Против 0 

 

Въздържали се 0 

 

Точка три отпадна от дневния ред поради липса на материали от Общината. 

 

По точка четири от дневния ред докладва г-н Ганко Ганев като засегна членовете нередовни с 

членския си внос и редовното отсъствие от събрания на някои членове. Отношение взеха 

господата Евгени Спиров, Мирослав Петков, Недялко Недялков, Петко Балабанов, Митко 

Митев, Велизар Балабанов, Христо Динев, Валентин Вълков, Станчо Пантов, Венелин Кръстев, 

Николай Шопов. Г-н Петко Балабанов предложи да се уведомят всички нередовни с членския 

внос и присъствие на събрания персонално с писма. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 



Гласували: 

За 32 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Христо Динев предложи всички които не идват редовно на събрания да се поканят на 

следващото събрание за да обосноват неприсъствието си. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 32 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

По точка пет от дневния ред докладва Председателя на Управителния съвет г-н Недялко 

Недялков. Той предложи да бъде приет за член на Клуба г-н Валентин Колев Тонев който има 

подадени документи за членство. Изказаха се поръчителите господата Петко Балабанов и 

Огнян Тодоров като освен това представиха и писмена препоръка. Г-н Валентин Тонев се 

представи пред събранието с кратка автобиография. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 32 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков предложи кандидатурата на г-н 

Веселин Тодоров Тодоров за член на Клуба който има подадени документи за членство. 

Изказаха се поръчителите г-н Недялко Недялков и г-жа Светлана Иванова. Г-н Веселин Тодоров 

се представи с кратка автобиография. 



 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 32 

Против 0 

Въздържали се 0 


