
Годишно отчетно изборно събрание 

 

Отчет на Управителния съвет   

  

Годишното отчетно изборно общо събрание се ръководи от говорителя на 

Управителния съвет на сдружението г-н Христофор Бунарджиев. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев предложи да се избере 

комисия по избора, която да се състои от трима члена. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Комисията по избора да се състои от трима члена. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев предложи комисията да се 

състои от следните лица: 

· Ганко Ганев – председател 

· Стефан Шоселов – член 

· Валентин Вълков – член 

 



 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Избира комисия по избора в състав: 

· Ганко Ганев – председател 

· Стефан Шоселов – член 

· Валентин Вълков – член 

 

Комисията по избора преброи присъстващите и обяви, че в залата присъстват 50 члена 

на сдружението. 

 

Пристъпи се към разглеждане на точка ПЪРВА от дневния ред. Председателя на 

Управителния съвет г-н Недялко Недялков запозна присъстващите с отчета на 

Управителния съвет за изтеклия мандат. Доклада бе прочетен и приложен към архива 

на сдружението.   

 

 

 

 

 

 



Промени в Устава   

  

По точка ВТОРА от дневния ред Заместник председателя на Управителния съвет г-н 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи следните изменения в Устава на 

сдружението: 

 

Навсякъде в Устава където е записано „подпомагане дейността на общинските 

съветници” да се добави „кмета и общинската администрация”. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 46 

Против 2 

Въздържали се 1 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя чл.5 и чл.8 от Устава както следва: Чл. 5. Основните цели и задачи на 

сдружението са: да обедини усилията на своите членове за да подпомага усилията на 

избраните общински съветници от партия “Общински съвет за Стара Загора” в 

изпълнение на дейността им като такива, включително и подпомагане дейността на 

председателя на Общинския съвет, Кмета и Общинската администрация.  

Чл.8. Подпомагане дейността на общинските съветници, Кмета, Общинската 

администрация избрани от листата на партия “Общински съвет за Стара Загора” в 

тяхната работа като общински съветници чрез даване на идеи, обсъждане на 

проекторешения, проучване на въпроси от съществено значение за Община Стара 

Загора, сондиране на мнение със специалисти в определени области; осъществяване 



на връзки с обществеността с цел проучване становището на жителите на Общината по 

определени въпроси, свързани с дейността на Общинския съвет. 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: В чл. 9 към текста „всеки 

кандидат за член, трябва да бъде представен на клуба от най-малко двама 

поръчители” да се добави „чрез препоръки в писмен вид”. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 46 

Против 2 

Въздържали се 1 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Променя Устава както следва: Редакция на Чл.9. Членове на сдружението са неговите 

учредители. Сдружението е отворено за приемане и на други членове – български или 

чуждестранни дееспособни физически лица, които споделят целите, приемат 

настоящия устав, желаят да работят за тяхното постигане и отговарят на поне едно от 

следните условия: ръководят свой бизнес, с най-малко пет работни места или участват 

в управлението на не свой бизнес, като ръководят най-малко десет работни места. 

Всеки кандидат за член, трябва да бъде представен на клуба от най-малко двама 

поръчители чрез препоръки в писмен вид. 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: В чл.18 да отпадне „на 

учредителите”. 

 



Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 49 

Против 0 

Въздържали се 1 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава както следва: 

Чл. 18. Сдружението има следните органи на управление: 

- Общо събрание  

- Управителен съвет и Председател на УС 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: В чл. 21 думата „заседания” да 

се замени с думите „общи събрания” 

 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 30 



Против 13 

Въздържали се 6 

Липсва квалифицираното мнозинство от 2/3 за промяна на устава. Предложението не 

се приема. 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: Чл. 21 съществуващият текст на 

т. 4 да се замени със следния текст: поканата се поставя на мястото за обявления в 

сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко четиринадесет 

дни преди насрочения ден и се публикува в интернет сайта на сдружението 

www.os.zag.bg. В поканата изрично се посочва предварителния дневен ред, датата, 

часа и мястото за провеждане на събранието. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 49 

Против 0 

Въздържали се 1 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава както следва: Чл. 21 т. 4 Поканата се поставя на мястото за обявления в 

сградата, в която се намира управлението на сдружението, най малко четиринадесет 

дни преди насрочения ден и се публикува в интернет сайта на сдружението 

www.os.zag.bg. В поканата изрично се посочва предварителния дневен ред, датата, 

часа и мястото за провеждане на събранието. 

 



 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: В чл. 28 ал.(1) изр.8-мо текста 

„Следващият влиза в УС като първи заместник председател, а следващите трима 

попълват състава на УС” да се замени с „Управителния съвет се избира с явно гласуване 

и обикновено мнозинство”. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава както следва: Чл.28 ал.(1) изр.8-мо придобива редакцията 

„Управителния съвет се избира с явна гласуване и обикновено мнозинство”. 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: ал.4 на чл.28 да се отмени, тъй 

като е остаряла и не е актуална. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев подложи на гласуване 

предложението за промяна. 

 

 



Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

В чл.28 ал.4 се отменя. 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: Да отпадне съществуващия 

текст в т. 1 на чл. 29 и се замени със следния: „ Свиква Общото отчетно изборно 

събрание, чрез покана по реда на чл. 21 ал.5. Свиква ежемесечните заседания чрез 

покана по GSM или по електронната поща”. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава както следва: Чл. 29 т. 1. придобива следната редакция: Свиква 

Общото отчетно изборно събрание, чрез покана по реда на чл. 21 ал. (5). Свиква 

ежемесечните заседания чрез покана по GSM или по електронната поща. 

 

Велизар Балабанов като представител на УС предложи: В Чл. 35 да отпадне 

съществуващия текст и се замени със следния: „УС на своето първо заседание 

разпределя функциите между членовете си, ако това не е направено от Общото 

събрание”.  

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Променя Устава както следва: Чл.35. придобива следната редакция: “УС на своето 

първо заседание разпределя функциите между членовете си, ако това не е направено 

от Общото събрание.”  

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев предложи да се гласува Устава 

като цяло с така гласуваните промени. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 



За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

Налице е квалифицираното мнозинство за промяна на устава – 2/3 от присъстващите. 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема Устава с новите промени. Да се приложи актуален текст на устава по делото за 

регистрация в съда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избор на нов Председател на Управителния съвет   

 

По точка ТРЕТА от дневния ред Председателят на събранието г-н Христофор 

Бунарджиев обяви, че Управителния съвет е номинирал за нов Председател на 

Управителния съвет господата Иван Панчов и Драгомир Драгов. 

 

Г-н Иван Славов предложи г-жа Ирина Динева. 

 

Г-н Христо Недялков предложи г-н Митко Митев 

 

Г-жа Светлана Иванова предложи г-н Веселин Тодоров. 

 

Организационния секретар Христо Бонев обяви, че е упълномощен от г-н Иван Панчов 

да му направи отвод като Председател. Г-н Иван Панчов е готов да работи в 

Управителния съвет, но в никакъв случай като негов Председател. 

 

Г-н Митко Митев си направи самоотвод. 

 

Г-н Веселин Тодоров си направи самоотвод. 

 

Г-н Драгомир Драгов си направи самоотвод.  

Г-н Руси Данев, напомни за добрата биография и деловите качества на досегашния зам. 

председател на УС на Клуба г-н Драгомир Драгов, които биха били необходими в една 

толкова тежка година, след което го покани да си оттегли самоотвода. 

Г-н Драгомир Драгов си оттегли самоотвода. 

Пристъпи се към тайно гласуване за избор на Председател на Управителния съвет. 

Председателя на комисията по избора г-н Ганко Ганев обяви резултата: 

Г-жа Ирина Динева - 25 гласа 

Г-н Драгомир Драгов - 25 гласа 



Тъй като гласовете са равни се пристъпи повторно към тайно гласуване за избор на 

Председател на Управителния съвет. 

 

Председателя на комисията по избора г-н Ганко Ганев обяви резултата: 

 

Г-жа Ирина Динева - 25 гласа 

Г-н Драгомир Драгов – 25 гласа 

Отношение по избора взеха г-н Митко Динев, г-н Иван Славов, г-н Велизар Балабанов, 

г-н Недялко Младенов, г-н Стефан Шоселов, г-н Пламен Русев, г-н Димо Бухчев, г-н 

Станчо Пантов, г-н Нейчо Нейчев, г-жа Станка Петева и г-н Петко Балабанов. 

Г-жа Ирина Динева си направи самоотвод. 

При последвалото гласуване за нов председател на сдружението единодушно беше 

избран г-н Драгомир Желязков Драгов.  

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев обяви решението, че е избран 

новият Председател на Управителния съвет г-н Драгомир Желязков Драгов. 

В резултат на проведеното тайно гласуване събранието взе следното, 

РЕШЕНИЕ: 

Избира за Председател на Клуба на работодателя и на Управителния съвет Драгомир 

Желязков Драгов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избор на нов Управителен съвет   

      

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред За членове на Управителния съвет бяха 

предложении следните кандидатури: г-н Иван Панчов, г-н Веселин Тодоров, г-н Митко 

Митев, г-н Таньо Танев, г-н Мартин Бойчев, г-н Евгении Спиров, г-жа Ирина Динева и г-

н Недялко Младенов. 

Господата Недялко Младенов, Евгении Спиров и г-жа Ирина Динева си направиха 

самоотвод. 

Предложението бе подложено на явно гласуване за всеки поотделно. 

Председателя на комисията по избора г-н Ганко Ганев обяви резултата от гласуването: 

· Веселин Тодоров – 31 

· Митко Митев – 31 

· Таньо Танев - 44 

· Иван Панчов – 37 

· Мартин Бойчев – 21 

След така проведеното гласуване събранието взе следното,  

РЕШЕНИЕ: 

За избрани за членове на Управителния съвет на сдружението се считат следните 

господа: Веселин Тодоров Тодоров, Митко Вълев Митев, Таньо Христов Танев и Иван 

Николов Панчов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия   

  

По точка ПЕТА от дневния ред Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев 

предостави думата на г-н Николай Шопов.  

Г-н Николай Шопов акцентира върху материалите за предстоящата Общинска сесия на 

25.01.2007 г. 

 

 

 

Разни   

 

По точка ШЕСТА от дневния ред “Разни” Председателя на събранието г-н Христофор 

Бунарджиев предложи да бъде приет за член на Клуба г-н Георги Петров Генчев като 

му предостави думата да се представи, а след това и неговите поръчители изказаха 

препоръките си. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Георги Петров 

Генчев. 

 



Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев предложи да бъде приет за 

член на Клуба г-н Николай Кирилов Николов като му предостави думата да се 

представи, а след това и неговите поръчители са изказаха. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 50 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Николай 

Кирилов Николов. 

 

Председателя на събранието г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите с 

критериите по които да бъде избран Предприемач на годината от Клуба и покани 

присъстващите да направят своя таен избор като този събрал най много гласове ще 

бъде обявен на традиционния бал на Клуба. 

Г-н Митко Динев направи изявление, че се отказва от членството си в Клуба на 

работодателя. 

Поради приключване на дневния ред Председателя на събранието г-н Христофор 

Бунарджиев закри събранието. 


