
Протокол от 13.11.2007г.   

      

Днес, 13.11.2007 г. от 19 ч. в ресторант „Тангра”се състоя заседание на Сдружение с 

нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 86 члена списъчен състав 

присъстваха 57 члена на сдружението.  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Презентация на „Българска фондова борса и бизнесът – партньори в Европейския съюз” – 

докладва г-н Николай Колев 

2. Анализ и насоки на Клуба след местните избори – докладва г-н Драгомир Драгов  

3. Приемане на нови членове - докладва г-н Драгомир Драгов  

4. Разни 

 

Председателя на Управителния съвет г-н Драгомир Драгов откри събранието, запозна 

присъстващите с дневния ред и предостави думата на г-н Николай Колев. 

 

Г-н Николай Колев направи накратко Презентация на Четвърта кръгла маса: „Българска 

фондова борса и бизнесът – партньори в Европейския съюз” която ще се проведе на 23 

ноември в Стара Загора. Раздадени бяха и покани на желаещите да присъстват. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Драгомир Драгов накратко направи анализ на участието на 

Клуба в местните избори, призова към толерантност и запазване на добрия тон като пожела 

Клуба все така единно да работи и решава проблемите на Община Стара Загора. 

 

Отношение по въпроса взеха господата Недялко Недялков, Таньо Танев, Антон Андронов, 

Велизар Балабанов, Петко Балабанов, г-жа Йовка Николова, господата Никола Нешев, Митко 

Динев, Йордан Николов, Евгени Спиров, Руси Данев, Иван Панчов, Стефан Шоселов Валентин 

Вълков, Иван Славов, Николай Шопов и Христо Динев. 

 

Направено бе предложение от г-н Стефан Шоселов всеки да изложи своето виждане относно 

членството си в Клуба. 

 



Отношение взеха господата Петко Балабанов, Драгомир Драгов, Евгени Спиров и Таньо Танев. 

 

Г-н Драгомир Драгов предложи на присъстващите всеки който не желае повече да членува в 

Клуба да гласува и напусне заседанието. Никой от членовете в ресторанта не пожела да 

прекъсне членството си в Клуба. Клуба продължава да изпълнява своята роля според Устава за 

развитието на града и решаване на проблемите му. 

 

Г-н Иван Славов предложи на заседанията на Клуба да присъства телевизия „Стойчев”, която да 

записва и излъчва обсъждането на предложенията за Общинска сесия. 

 

Отношение взеха г-жа Йовка Николова и господата Драгомир Драгов, Митко Митев, Митко 

Динев, Стефан Шоселов и Йордан Николов. 

 

Г-н Драгомир Драгов предложи да се гласува телевизия „Стойчев” да се вика по решение на УС 

според дневния ред на заседанието. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 57 

За 57 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

Г-н Драгомир Драгов предложи кандидатурата на г-н Дечко Колев за член на Клуба. 

 

Г-н Дечко Колев накратко запозна присъстващите с автобиографията си и обясни мотивите си 

да кандидатства за член на Клуба. 

 

Г-н Драгов предложи да се гласува г-н Дечко Колев да стане член на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 57 



За 57 

Против 0 

Въздържали се 0 

Г-н Драгомир Драгов предложи кандидатурата на арх. Иван Иванов за член на Клуба. 

 

Арх. Иван Иванов накратко запозна присъстващите с автобиографията си и обясни мотивите си 

да кандидатства за член на Клуба.. 

 

Г-н Драгов предложи да се гласува арх. Иван Иванов да стане член на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували 57 

За 57 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО: 

 

1. В зависимост от дневния ред на заседанията на Клуба с решение на УС да се кани ТВ 

„Стойчев” да отразява работата на Клуба по обсъждане на предложенията за Общинска сесия. 

2. Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-н Дечко Колев. 

3. Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” арх. Иван Иванов. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Драгомир Драгов 

закри заседанието.  


