
Протокол от 25.05.2011г. 

 

Днес, 25.05.2011 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 77 члена списъчен 

състав присъстваха 17 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинската сесия на 26.05.2011 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

2. Презентация на фирма НОВОТЕХПРОМ - докладва г-н Стефан Шоселов  

3. Презентация на фирма ЕЛ КОНТРОЛ - докладва г-н Нягол Христов  

4. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов откри редовното месечно заседание на 

Клуба, запозна присъстващите с дневния ред и по първа точка от дневния ред запозна 

присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия на 26.05.2011.  

Отношение по въпроса взеха господата Драгомир Драгов, Стефан Шоселов и Николай Шопов.  

Г-н Николай Шопов предложи Клуба да подкрепи Общината да предостави на фирма НИС 

стопанисването на стрелбището в парк „Бранителите на Стара Загора” до обявяването на 

процедура за концесия.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 17 Против 0 Въздържали се 0  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по втора точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Стефан Шоселов. Г-н Стефан Шоселов запозна присъстващите с 

дейността на фирмата си:  

Фирма „Новотехпром” ООД гр. Стара Загора е създадена като частна фирма през 1989 г. 

Разширявайки непрестанно обхвата на своята дейност, фирмата в днешни дни е с утвърдени 

позиции на българския и европейски пазар в областта на: * Ламарина и профили. * 

Термопанели. * Алуминиеви композитни плоскости тип „Etalbond”. * Поликарбонатни 

плоскости. * Хладилна техника и автоматика. * Климатична техника. * Енергетична техника. * 

Вентилационна техника. Със своя управленски опит, ръководството на фирмата е утвърдило 

основни ценности като бързина, акуратност, високо качество, конкурентни цени и персонален 

подход към клиентите си. Внедрявайки система за управление на качество ISO 9001:2008, 

фирмата поддържа непрестанно своята търговска и производствена дейност на нужното 

високо ниво. Списък на продуктите от производителя: Новотехпром ООД Алуминиев 



композитен панел тип "Etalbond" Алуминиевият композитен панел тип ( Etalbond ) е подходящ 

за екстериорна и интериорна облицовка на сгради,изложбени площи, рекламни структури, 

билбордове и за индустриални нужди. Покривни пенополиуретанови термопанели Покривни 

панели R1000 Покривно решение в изграждането на индустриални складове, производствени 

помещения, офис сгради, жилищни комплекси, сглобяеми къщи, хладилни камери и др. Бърз и 

лесен монтаж. Стенни пенополиуретанови термопанели ( открит монтаж ) Стенни панели 

W1000. Фасадно решение в изграждането на индустриални складове, производствени 

помещения, офис сгради, жилищни комплекси, сглобяеми къщи, фургони, хладилни камери и 

др. Бърз и лесен монтаж с видима част на сглобката. Гладки листи ( пачки ) Листова ламарина 

на пачки, произведени на “cut to lenght” линии. Разкроява се от рулон на гладки листи с 

дължина по желание на клиент. При производство ламарината минава през изправяща, 

пакетираща и чембероваща част. СЕРТИФИКАТИ  

T?V Сертификат "Новотехпром" ООД на Български Приложение към T?V Сертификат на 

Български T?V Сертификат "Новотехпром" ООД на Английски Приложение към T?V Сертификат 

на Английски Сертификат Bitzer на "Новотехпром" ООД  

Отношение по въпроса взе г-н Николай Шопов.  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по трета точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Нягол Христов.  

Г-н Нягол Христов представи дейността на фирмата си:  

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е основана през 1999 г. в гр. Стара Загора, като компания, занимаваща се 

с електромонтажни, пусково-наладъчни и ремонтни работи на обекти в областта на 

енергетиката. Едноличен собственик на капитала на фирмата и неин управител е г-н 

Нягол Христов.  

От създаването си до днес ЕЛ КОНТРОЛ е реализирала разнообразни по обем и задание 

поръчки, включително и проекти с национално значение за енергетиката на България. Сред 

тях са реконструкция и изграждане на четири ел. подстанции 400 кV, както и 

рехабилитация на ТЕЦ Енел Марица Изток 3 - Блок 1, 2, 3 и 4 - част електро.  

Водещ мотив в развитието на ЕЛ КОНТРОЛ е осигуряването на ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА. Освен направление електромонтаж, към фирмата 

функционират сертифицирана по BDS-EN ISO IEC17020:2005 електроизпитвателна 

лаборатория (Орган за контрол от вид "С"), цех за изработка на ел. Табла, отдел 

проектиране и автоматизация, както и търговска база за електротехническа апаратура и 

оборудване.  

Дейността на ЕЛ КОНТРОЛ е сертифицирана по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и БДС EN 

ISO 14001:2005. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя, 

член е на Камарата на строителите в България и на Търговско-промишлена палата - Стара 

Загора.  

ЕЛ КОНТРОЛ извършва:  

- Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби високо, средно и ниско 

напрежение; · Пусково-наладъчни работи: настройка и въвеждане в експлоатация на 



ел. уредби и съоръжения; · Електрически изпитания и контрол на ел. уредби и 

съоръжения, защитни диелектрични средства кабелни линии и трансформатори; 

настройка на релейни защити; · Ремонтни работи: рехабилитация и подмяна на ел. 

съоръжения, командни шкафове, контролни и силови кабели, кабелни трасета; · 

Инженеринг: проектиране и изпълнение на енергийни обекти; · Автоматизация: 

проектиране и монтаж на автоматизирани системи; · Оптични мрежи: проектиране, 

изпълнение и пуск; анализ на оптични трасета; · Електрически табла: проектиране, 

изработка и монтаж; · Строителна дейност: изкопни работи, строителство на основи, 

фундаменти, колони, плочи, покривни констукции, направа и монтаж на метални 

конструкции; · Търговия с електротехническа апаратура и оборудване. Отношение по 

въпроса взе г-н Стефан Шоселов.  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по четвърта точка от дневния ред 

предостави думата на г-н Стефан Шоселов.  

Г-н Стефан Шоселов повдигна въпроса за присъствието на членовете от Клуба на месечните 

заседания и предложи да се вземат мерки да активирани на идеи които да заинтересоват и 

привличат повече присъстващи. Предложи секретаря да говори със всеки поотделно за да се 

информира УС защо не се присъства и какво желаят членовете да се обсъжда на заседанията.  

Г-н Нягол Христов сподели, че дългото говорене отегчава присъстващите. Не на всички е 

приятно да се занимават с политика. Някои се занимават с политика, но на други не е 

интересно. Трябва Клуба да се занимава повече с бизнес, а по малко с политика. Членовете да 

изразят своята позиция как да се развива Клуба.  

Г-жа Марияна Димова каза, че много от членовете членуват в други организации и губят 

интерес за посещение на заседанията на Клуба. Трябва има общ интерес, да се създаде 

допирна точка за всички членове за да има стимул за развитието на бизнеса. Които от Клуба 

имаха интерес първи го напуснаха.Членския внос е висок в момент на криза и трябва да се 

помисли за намаляване.  

Г-н Гочо Карагьозов предложи да работи по програми, да се наемат експерти за становища по 

дадени проблеми, да се канят анализатори и финансисти като Емил Хърсев. Ако Клуба желае 

може да покани Каролев.  

Г-н Николай Колев предложи като хора на бизнеса да се направи едно инвестиционно 

дружество, всеки да има право да запише акции и да се партнира в програми за публично 

частно партньорство като инвеститор, след което печалбата да се разпределя между 

участниците.  

Г-н Драгомир Драгов заяви, че сферата на Клуба е обществения интерес и може за да бъде 

различна с повече съпътстващи дейности за да предизвика интерес от страна на членовете.  

Г-н Николай Шопов предложи да се състави план и програма за развитие на Клуба, да се 

работи по значим проект. Не се използва ресурса на Клуба. Не може Клуба да бъде собственост 

на една партия.  

Г-н Олег Стоилов покани присъстващите на среща с бизнес делегацията от Иран на 30.05.2011 г. 

в Областна управа.  



 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов 

закри заседанието.   


