
Протокол от 31.10.2006г.   

 

Днес, 31.10.2006 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 82 члена списъчен 

състав присъстваха 29 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Акцентите по материалите за Общинска сесия на 02.11.2006 г. - докладва г-н Николай Шопов  

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

3. Разни  

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев откри събранието и предостави 

думата на г-н Николай Шопов по точка 1 от дневния ред на събранието. 

 

Г-н Николай Шопов запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия 

на 02.11.2006 г. като акцентира върху продажбата на вечерната гимназия. 

 

Отношение взеха господата Христофор Бунарджиев, Димо Бухчев, Петко Балабанов, Тенчо 

Руканов, Велизар Балабанов, Никола Нешев, Евгени Спиров и г-жа Йовка Николова. 

 

Г-н Христофор Бунарджиев предложи Клуба да излезе с решение да не се продава, а да се 

предложи формулата приватизация срещу инвестиция, а именно: 

 

Да се разгърне широка медийна рекламна кампания за приватизация срещу инвестиция.  

Да се изготви концепция за аргументирано отказване от продажба и се приложи варианта 

приватизация срещу инвестиция, мащабен проект за подробен градоустройствен план на 

района.  

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

 

 



Гласували: 

За 29 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Христофор Бунарджиев обяви, че поради отсъствие на кандидатите втора точка от дневния 

ред се отлага за следващото събрание. 

 

По точка 3 от дневния ред г-н Христофор Бунарджиев предостави думата на г-н Валентин 

Вълчев - управител на Автобусни превози. 

 

Г-н Валентин Вълчев запозна присъстващите най подробно със състоянието на Автобусни 

превози. 

 

Отношение взеха господата Николай Шопов, Димо Бухчев, Валентин Вълков и Недялко 

Недялков. 

 

По точка 3 от дневния ред г-н Станчо Пантов предложи УС да направи кампания за набиране на 

нови членове и да се изпратят персонални покани с предложение за членство в Клуба. Той 

предложи да се изяснят позициите на Клуба и ГЕРБ за следващите избори и да се създадат 

комисии, които да облекчат работата на УС . 

 

Г-н Евгени Спиров предложи да се създаде група която да изготви стратегия за на Клуба 

относно следващите избори, която да чуе мнението на всички членове от Клуба. УС да възлага 

задачи на отделни членове за изпълнение. 

 

Г-н Стефан Шоселов предложи да се отделя време на събранията за разглеждане на бизнес 

предложения и да се поднася бизнес информация. 

 

Г-н Венелин Кръстев предложи да се създаде комисия която да се занимава с всички въпроси 

за следващите избори. 

 



Отношения по предложенията взеха господата Велизар Балабанов, Христофор Бунарджиев, 

Недялко Недялков, Димо Бухчев, Петко Балабанов, Венелин Кръстев, Христо Динев, Никола 

Нешев и г-жа Йовка Николова. 

 

Г-н Христо Динев предложи да се свика извънредно събрание на което да се изяснят позициите 

на Клуба за следващите избори. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

 

Гласували: 

За 29 

Против 0 

Въздържали се 0 


