
Общо събрание на 24.02.04г.   

       

1. Приема концепцията за медийна изява на СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" да бъде 
както следва:  

ЦЕЛ: Настоящата медийна концепция има за цел да популяризира дейността на Клуба на 
работодателя в общественото пространство чрез местните и националните печатни и 
електронни медии. Обект на обществен интерес ще бъдат тези анонси от дейността на Клуба, 
които пряко са свързани с предизборните обещания и всички действия с общественозначим 
характер. 

 

НАЧИН НА ПОСТИГАНЕ: 

1. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ -  

1.1. Текущи  

- Време на провеждане: 1-2 дни преди месечната сесия на Общинския съвет (съответно 
след събранието на Клуба на работодателя, на което се обсъждат точки от дневния ред). На 
пресконференцията се съобщават позициите на Клуба по даден проблем, за който съветниците 
ще дадат своя вот. 

- Участие: По 1 представител от УС на Клуба на работодателя, 1 член и поне 1 общински 
съветник. 

- Подготовка: Кратко експозе за решенията на Клуба на работодателите, което ще се 
раздаде на всички журналисти. 

- Отговорник за пресконференциите: Да се реши на общо събрание 

 

1.2. Ексклузивни  

- Време на провеждане - при необходимост след сесия на Общинския съвет в случай, че 
болшинството общински съветници приемат решение, което не в интерес на гражданите. По 
време на пресконференцията общинските съветници от клуба ще обяснят на медиите какво 
губи Община Стара Загора от съответното недалновидно решение. 

- Участие: Общинските съветници от Клуба на работодателя и членове на УС. 

- Отговорник: Да се реши на общото събрание 

 

2. ИЗБОР НА МЕСТЕН ВЕСТНИК ЗА ТРИБУНА НА КЛУБА 

Предвид факта, че "Старозагорски новини" е единственият ежедневник в Старозагорска област 
и собственикът му е член на Клуба на работодателя, редколегията предлага следната оферта: 



1.1. Да публикува протокол от взетите решения на ежемесечните събрания на Клуба по 
всички точки, свързани с предстоящата за месеца сесия на Общински съвет - Стара Загора. 

1.2. Рекламно каре на Клуба на страница първа ежедневно (със знака на клуба, Е-mail, 
телефон за връзка), плюс анонс, ако в броя се публикуват други материали, свързани с 
дейността на клуба. 

Стойността за публикуване на протокола и рекламното каре е 200 лв. на месец. 

1.3. В отделни броеве да представи бизнеса на всички членове на Клуба и 
инвестиционната им програма. Публикациите ще бъдат безплатни. 

1.4. Да публикува мнения на членове от Клуба по текущи проблеми на Община Стара 
Загора. Публикациите ще бъдат безплатни. 

 

III. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ - За всяка дейност на Клуба на работодателя, свързана с: благотворителни 
дейности, покана на експерти и други мероприятия, да бъдат изготвяни прессъобщения, които 
ще се изпращат до всички медии. 

Отговорник: Секретарят на Клуба 

 

IV. ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ - Във връзка с местни празници да се изпращат поздравителни 
адреси по местните медии - "Национална бизнес поща", Радио Стара Загора, "Верея кабел", 
притурките на "24 часа", "Труд" и "Старозагорски новини" 

 

V. ОТКРИТИ СЪБРАНИЯ НА КЛУБА - Периодично на ежемесечните събрания на Клуба (когато 
предстои вземането на много важни решения на общинската сесия) да бъдат канени 
журналисти от всички медии. 

- Цел - Отразяването на предстоящите дискусии ще популяризира дейността на Клуба, 
предвид факта, че нито една представена в Общинския съвет политическа сила към настоящия 
момент не подлага на дискусии проблеми, свързани с бъдещето на Община Стара Загора. 

 

VI. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНКУРС - ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА ЗА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - 
Клубът на работодателите трябва да стане инициатор на подобна инициатива. 

- Цел - Очаква се, че номинираните представители на частния бизнес ще бъдат от Клуба 
на работодателя, а реализирането на подобна инициатива ще издигне имиджа му.  

- Начин на реализиране - чрез анкетни карти, които ще се попълват от желаещите да 
получат приза работодатели с годишния размер на направената от тях инвестиция. 
Обработката на анкетните карти ще бъде поверен на специално излъчено за целта жури с 
участието на журналисти от различни медии и членове на Клуба. За връчването на наградите 
могат да се организират годишни церемонии с участието на медии, членове на Общинската и 
Областната управа, депутати и др. Окончателният регламент за конкурса "Инвеститор на 
годината" ще бъде определен на общо събрание на Клуба на работодателите. 



 

VII. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАРТИТА, свързани с честването на годишнини от Клуба с присъствието 
на всички медии. 

VIII. ИЗРАБОТВАНЕ НА БЮЛЕТИН НА КЛУБА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ под примерното заглавие 
"Бизнесът на Стара Загора", в който ще бъдат представени отделните фирми с основния им 
предмет на дейност, адреси, телефони за контакти и Е-mail и ще се издаде на български и 
английски език. 

- Цел - популяризиране бизнеса на Стара Загора в страната и чужбина. Бюлетинът ще се 
подарява от председателя на Общинския съвет на всички по-важни гости на Община Стара 
Загора и най-вече на чуждестранни инвеститори, установили контакти с Община Стара Загора. 

2. Избира за трибуна на СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" вестник "Старозагорски 
новини" 

3. Общинските съветници от СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" да внесат в Общински 
съвет предложението да се гласува създаването на нов празник за гр. Стара Загора - "ПРАЗНИК 
НА ЛИПИТЕ". 

4. На основание чл. 16 във връзка с чл. 15 от Устава на СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара 
Загора" поради отпадане прекратява членството в сдружението на следните господа: 

Янчо Гочев Карагьозов 

Пламен Белчев Пенчев 

Николай Георгиев Колев 

Михаил Самуилов Ракаджиев 

Желязко Тилев Стоянов 

5. Да се организира и проведе протестен митинг на 26.02.2004 г. от 8.30 до 9.00 часа пред 
Община Стара Загора против заплатите от 400 лв. за един ден работа , които общинските 
съветници предлагат да си гласуват. 

6. При положение , че общинските съветници си гласуват предлаганите заплати от 400 лв., 
съветниците представляващи СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" да станат инициатори 
за създаване на фонд където ще отидат гласуваните заплати. 

7. Приема общинските съветници от СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" на всяко 
събрание като първа точка от дневния ред да дават отчет за дейността си . 

8. Приема като редовни членове в СНЦ "Клуб на Работодателя-Стара Загора" следните господа: 

Георги Иванов Иванов 

Димитър Русев Димитров 

Йордан Илиев Калайджиев 


