
Протокол от 24.01.2011г.   

 

Днес, 24.01.2011г. от 18 часа в зала 2 на комплекс „Верея” се проведе Годишно отчетно-

изборно общо събрание (ГОИОС) на членовете от Сдружение с нестопанска цел „Клуб на 

Работодателя-Стара Загора”. Общото събрание е обявено с покана, обнародвана в сайта на 

Клуба www.krsz.org на 22.12.2010г. съгласно член 21 ал.(4) от Устава на сдружението. Поканата 

бе поставена и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 

сдружението. От 54 редовни члена на Клуба присъстват 41 члена. Събранието е законно и 

може да взема решения.  

 

В поканата за свикването е обявен следния ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинската сесия  

2. Промени в Устава на Клуба  

3. Отчет на Управителния съвет  

4. Освобождаване и избор на Председател на сдружението  

5. Освобождаване и избор на нов Управителен съвет  

6. Разни  

 

Годишното отчетно изборно общо събрание се ръководи от Председателя на Управителния 

съвет на сдружението г-н Румен Георгиев. За протоколист беше избран Христо Бонев.  

Председателя на събранието г-н Румен Георгиев предложи да се избере комисия по 

регистрацията, която да се състои от трима члена. Други предложения не постъпиха. 

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 41 За 41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

Комисията по регистрация да се състои от трима члена. Председателя на събранието г-н 

предложи комисията да се състои от следните лица:  

- Олег Стоилов - председател  

- Диана Димитрова - член  

- Мартин Бойчев - член  

Други предложения не постъпиха. Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 41 За 

41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе единодушно следното  



РЕШЕНИЕ:  

Избира комисия по регистрацията в състав:  

- Олег Стоилов - председател  

- Диана Димитрова - член  

- Мартин Бойчев - член  

Председателя на събранието г-н Румен Георгиев предложи да се избере комисия по избора, 

която да се състои от трима члена. Други предложения не постъпиха. Предложението бе 

подложено на гласуване. Гласували 41 За 41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

Комисията по избора да се състои от трима члена. Председателя на събранието г-н предложи 

комисията да се състои от следните лица:  

- Недялко Младенов - председател  

- Венелин Каравичев - член  

- Венко Енчев - член  

Други предложения не постъпиха. Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 41 За 

41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе единодушно следното  

РЕШЕНИЕ:  

Избира комисия по избора в състав:  

- Недялко Младенов - председател  

- Венелин Каравичев - член  

- Венко Енчев - член  

Комисията по регистрация преброи присъстващите и председателят й Олег Стоилов обяви, че в 

залата присъстват 41 члена на сдружението.  

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

съвет г-н Румен Георгиев предостави думата на г-н Тенчо Руканов, който от своя страна запозна 

присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия на 27.01.2011 г. Отношение по 

въпроса взе г-н Иван Панчов.  

Пристъпи се към разглеждане на точка ВТОРА от дневния ред. Председателя на Управителния 

съвет г-н Румен Георгиев докладва, че до момента няма постъпили предложения за промени в 

Устава на сдружението и прикани присъстващите в залата, ако имат предложения да направят. 

Такива не постъпиха. Поради липса на предложения по т.2 решения по тази точка не бяха 

взети.  

Пристъпи се към разглеждане на точка ТРЕТА от дневния ред. Председателя на Управителния 

съвет г-н Румен Георгиев предостави думата на г-н Николай Колев който запозна 



присъстващите с приходите и разходите по финансовия отчет за 2010г. Финансовия отчет е 

качен в сайта на Клуба за сведение на всички членове. Председателя на Управителния съвет г-н 

Румен Георгиев запозна присъстващите с отчета на Управителния съвет за изтеклия мандат. 

Доклада бе прочетен и приложен към архива на сдружението.  

По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред. Председателят на събранието г-н Румен Георгиев обяви, че 

поради изтичането на мандата на досегашния председател, същият следва да се счита 

освободен от длъжност. Всички присъстващи единодушно гласуваха за освобождаването на 

досегашния председател поради изтичането на мандата му. Председателят на събранието г-н 

Румен Георгиев предостави думата на г-н Христофор Бунарджиев. Г-н Христофор Бунарджиев 

запозна присъстващите с дискусията, проведена от Управителния съвет на 19.01.2011 г. за 

излъчване на кандидатура за нов председател: след изслушване платформите на кандидатите 

и въз основа на направените дебати Управителния съвет взе единодушно решението да 

предложи за нов председател на сдружението г-н Тенчо Стефанов Руканов. Г-н Румен Георгиев 

попита присъстващите за други предложения като подчерта, че предложението на 

Управителния съвет по чл. 28 ал.(1) изречение първо от Устава не лишава присъстващите от 

правото да правят свои предложения. Не постъпиха други предложения. В подкрепа на 

направеното предложение се изказаха Иван Панчов, Стефан Шоселов и Йовка Николова.  

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

присъстващи по списък бяха раздадени бюлетини за тайно гласуване с печата на Клуба, подпис 

на Председателя и с място за изписване на името на предпочетения кандидат. Урната за 

гласуване беше проверена и запечатана от комисията по избора. Извърши се тайно гласуване 

от всички присъстващи 41 члена на клуба. След приключването на гласуването комисията 

започна своята работа по предброяването на гласовете.  

Председателя на комисията по избора г-н Недялко Младенов обяви резултата:  

Подадени бюлетини - 40 бр. Брой на действителните бюлетини - 40 бр. Празни бюлетини - 0 бр. 

Бюлетини с името на Тенчо Руканов-40 бр.  

Кандидатурата на г-н Тенчо Руканов е получила 40 гласа, което е повече от половината от 

гласовете на всички присъстващи членове на Клуба. Председателя на комисията по избора г-н 

Недялко Младенов обяви, че за председател на сдружението за нов мандат от 1 година следва 

да се счита за избран г-н Тенчо Руканов. Комисията представи пред Общото събрание 

протокола за работата си и 40-те броя бюлетини. Така в резултат на проведеното тайно 

гласуване събранието взе единодушно следното,  

РЕШЕНИЕ:  

Избира за Председател на Клуба на работодателя Стара Загора и председател на Управителния 

съвет Тенчо Стефанов Руканов.  

По точка ПЕТА от дневния ред. Председателят на събранието г-н Румен Георгиев обяви, че 

поради изтичането на мандата на досегашния Управителен съвет, същият следва да се счита 

освободен от длъжност. Всички присъстващи единодушно гласуваха за освобождаването на 

досегашния УС поради изтичането на мандата му. г-н Румен Георгиев предложи да се уточни от 

колко члена ще бъде Управителния съвет, тъй като по Устав е от 5 до 9. Постъпиха 

първоначално предложения за 7 и за 9 члена, като после предложението за 7 члена бе 

оттеглено.  



Председателя на събранието предложи да се гласува новия Управителен съвет да се състои от 

9 члена.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 41 За 41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе единодушно следното  

РЕШЕНИЕ  

Новия Управителен съвет да се състои от девет члена. По точка ПЕТА от дневния ред за членове 

на Управителния съвет бяха предложении следните кандидатури: г-н Николай Стоянов Колев, г-

н Гочо Янчев Карагьозов, г-жа Мария Колева Жекова, г-н Никола Стоев Нешев, д-р Валентин 

Димитров Христозов, г-н Мартин Петков Бойчев, г-н Ясен Стоянов Начев, г-н Иван Панчов, г-н 

Христофор Бунарджиев, Венелин Каравичев и г-н Христо Ангелов Динев. Отношение по 

въпроса взеха господата Румен Георгиев, Веселин Тодоров, Драгомир Драгов, Олег Стоилов, 

Христофор Бунарджиев, Иван Панчов, Михаил Ракаджиев, Иван Колев, Венелин Каравичев и г-

жа Диана Димитрова. Господата Иван Панчов, Христофор Бунарджиев и Венелин Каравичев си 

направиха мотивиран самоотвод.  

Вследствие направения самоотвод броя на предложените кандидати съответства на броя на 

подлежащите на избор членове на Управителния съвет. Постъпи предложение гласуването да 

стане ан блок.  

Предложението бе подложено на гласуване. Гласували 41 За 41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието взе единодушно следното  

РЕШЕНИЕ  

Гласуването за членове на Управителния съвет да стане ан блок поради съответствието на броя 

на предложените кандидати с броя на подлежащите на избор членове на Управителния съвет.  

Пристъпи се към явно гласуване за членове на Управителния съвет.  

Председателя на комисията по преброяване г-н Недялко Младенов обяви резултата от 

гласуването: Гласували 41 За 41 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, събранието единодушно взе следното  

РЕШЕНИЕ:  

Избира за членове на Управителния съвет на сдружението следните господа: г-н Николай 

Стоянов Колев, г-н Гочо Янчев Карагьозов, г-н Ясен Стоянов Начев, г-жа Мария Колева Жекова, 

Никола Стоев Нешев, д-р Валентин Димитров Христозов, г-н Мартин Петков Бойчев, и г-н 

Христо Ангелов Динев.  

Поради приключване на дневния ред Председателя на събранието г-н Румен Георгиев закри 

събранието.   


