
Протокол от 28.11.2006г.   

   

Днес, 28.10.2006 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 41 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Ред за провеждане на събранията – докладва г-н Велизар Балабанов 

2. Акцентите по материалите за Общинска сесия на 30.11.2006 г. – докладва г-н Николай Шопов  

3. Обсъждане предложението на арх. Веселин Беров – докладва г-н Велизар Балабанов 

4. Предложение на УС за освобождаване на нередовни членове – докладва г-н Ганко Ганев 

· Димитър Рашев Димитров  

· Илиян Илиев Илиев  

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

· Йордан Петров Николов 

· Николина Иванова Христова 

6. Разни 

 

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

думата на г-н Велизар Балабанов по точка 1 от дневния ред на събранието. 

 

Г-н Велизар Балабанов предложи на присъстващите за по делово протичане по време на 

събранията да не се консумира твърд алкохол, а само бира. 

 

Отношение по въпроса взеха г-н Николай Шопов и г-н Недялко Недялков. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Недялко Недялков предостави думата на г-н Николай Шопов 

по материалите за Общинска сесия. 

 



Г-н Николай Шопов запозна подробно присъстващите с акцентите по материалите за Общинска 

сесия на 30.11.2006. 

 

Отношение по въпроса взе г-н Димо Бухчев. 

 

По трета точка от дневния г-н Велизар Балабанов запозна присъстващите с предложението на 

арх. Беров за мораториум върху продажбите на общински имоти до изготвяне на 

градоустройствен план за разширения център на града. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Мирослав Петков, Петко Балабанов, Тенчо Руканов, 

Николай Шопов, Нейчо Нейчев и Валентин Вълков който предложи да не се вземат крайни 

мерки за пълен мораториум за да не се блокира Общината, а да се разглежда всеки случай по 

отделно като се постави срок за изготвянето на градоустройствения план. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Ганко Ганев предложи на събранието да се прекрати членството в Клуба на господата 

Димитър Рашев Димитров по негова молба и на Илиян Илиев Илиев за неспазване на член 12 

от Устава на сдружението. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков предложи за член на Клуба да 

бъде приета г-жа Николина Иванова Христова. 



Отношение по предложението взеха гарантите г-н Николай Коев и г-н Недялко Недялков. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-жа Николина Христова запозна присъстващите с дейността си и направи кратка 

автобиография. 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков предложи за член на Клуба да 

бъде приет г-н Йордан Петров Николов. 

 

Отношение по въпроса взеха гарантите г-н Недялко Недялков и г-н Ганко Ганев. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Йордан Николов се представи пред събранието и го запозна с дейността си. 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков връчи на приетите членове значки 

на Клуба. 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Недялко Недялков предложи да се проведе 

тържествено събрание на 19.12.2006 г.  

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 41 

За 41 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

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

Недялков закри събранието. 


