
Протокол от 27.06.2011г. 

 

Днес, 27.06.2011 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 7 члена.  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на Общинският съвет град 

Стара Загора за месец юни 2011 год. Докладва: г-н Тенчо Руканов  

2. Презентация на списание „YOU ” Представя: г-жа Милена Илиева главен редактор  

3. Презентация на фирма „Технопол” ЕООД Представя: г-н. Огнян Тодоров  

4. Презентация на фирма „Анимекс” ЕООД Представя: г-н. Георги Генчев  

5. Разни  

 

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

Клуба и запозна присъстващите с дневния ред.  

По първа точка от дневния ред запозна присъстващите с акцентите по материалите за 

Общинската сесия на 30.06.2011 год.  

 

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

отсъствието на г-жа Милена Илиева предостави думата на г-н Тодор Калайджиев. Той накратко 

запозна присъстващите с идеята на главния редактор на списание “YOU” г-жа Илиева да 

представи в септемврийския брой на списанието развитието на промишлеността в 

Старозагорска област .  

Поради отсъствието на господин Огнян Тодоров Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо 

Руканов премина към четвърта точка от дневния ред и предостави думата на г-н Георги Генчев.  

г-н Георги Генчев направи презентация на фирма „Анимекс” ЕООД Фирма АНИМЕКС работи на 

българския пазар от 1993 година с основен предмет на дейност търговия с резервни части за 

селскостопанска техника. Селското стопанство в България търпи развитие през годините и ние, 

водени от желанието си да задоволим нуждите на клиентите си, развиваме и гамата продукти, 

които предлагаме. В момента фирмата е официален представител и предлага на българския 

пазар следните марки: Трактори: МТZ- Веlarus и ВСS ITALY; Телескопични товарачи: Farezin; 

Пълна гама прикачен инвентар на следните производители - LEMKEN, Agrisem - France, Fiona - 

Denmark, Red Star - Ukraine, Concept, Ideal, Chelli, Feraboli, OMV Eurospand, Cavallo, Calderoni - 

Italy Прикачен инвентар на водещи български и турски производители; 5. Трактори и комбайни 



нови и втора употреба: Neu Holland, CLAAS, John Deere; 6. Резервни части на водещи 

европейски производители като Bellota Herramientas - Spain, Forges de Niaux - Frace, Optibelt 

GMBH - Germany и др. Дейността на фирмата се развива в 3 собствени бази: Стара Загора, 

Добрич, Каблешково и 3 дилърски бази в Пловдив, Враца и Велико Търново. Собствените бази 

са: База в гр. Добрич с търговска, сервизна, административна и складова част с обща площ 8108 

кв.м. База в гр. Ст. Загора с търговска, сервизна, административна и складова част с обща площ 

4 869 кв.м. База в гр. Каблешково, с търговска, сервизна, административна и складова част с 

обща площ кв.м. Базите на дилърите са оборудвани и също с търговски, административни и 

сервизни части за гаранционно и след гаранционно обслужване.  

Изградена е централизирана мрежова компютърна система, която осигурява едновременен 

достъп на всички клонове и отдели до информaция в реално време за наличните машини и 

резервни части във всяка една база на фирмата. Чрез системата за управление на складови 

наличности и мобилността на всеки един обект, както и неговата автономност, се създава 

възможност за ефективно и оптимално използване на стоковите наличности. Основна цел на 

дружеството е да се утвърди като лидер в търговията и основен вносител и разпространител на 

едрогабаритна селскостопанска техника и резервни части на територията на страната за 

марките, с които работи, като се предлага не само продажба, но и гаранционно, 

следгаранционно сервизно обслужване и ремонт. Като допълнение към основната дейност, 

дружеството притежава и стопанисва собствена земеделска земя от приблизително 3 000 дка в 

област Добрич.  

По точка пета от дневният ред Г-н Тенчо Руканов повдигна въпроса за присъствието на 

членовете на Клуба на заседанията  

Г-н Стефан Шоселов изрази мнение че, не се изпълняват основните задачи на клуба и оттам 

членовете губят интерес и ако трябва да остане основно ядро което да тръгне отново. 

Предложи да се вземат мерки за активиране на идеи които да заинтересоват и привличат 

повече присъстващи, обмяна на каталози и информация за дейността между колегите. 

Предложи да се работи по излизащите европейски програми, да се наемат експерти за 

становища по дадени проблеми, да се канят анализатори и финансисти. Предложи отново да 

се направи анкета в която членовете на Клуба да посочат какво желаят и да изразят своята 

позиция как да се развива Клуба.  

Г-н Младенов посочи че, първата анкета е попълнена само от двама души което ясно показва 

липсата на интерес, точно и категорияно да се каже доколко Клуба ще се занимава с политика.  

Г-н Динев изрази мнение, че в началото са влезнали членове с политически цели и когато е 

престанало активно да се занимава с политика са загубили интерес и затова не посещават 

заседанията т.е. клуба е употребен за политически цели.  

Г-н Генчев - политическите девиденти които получиха някои от членовете и несъгласието на 

останалите членове с това доведе до свиване на клуба, разочарование от използването на 

Клуба за политически цели. Показателно за това е че, след последните избори Клуба почти 

няма дейност.  

Г-н Мангараков - трябва да има общ интерес, да се създаде допирна точка за всички членове, 

за да има стимул за развитието на бизнеса, членовете на клуба да подпомагат колегите си като 

поръчват при тях при съответно изгодни оферти.  



Г-н Нешев - ясно и категорично да се приложи устава и който има желание да остане, така 

както строителите се регистрират в строителната камера с което доказват че, са легитимни и 

имат финансови и технологични възможности така и за членовете на клуба да има ясни 

критерии за членство и да не се позволява на политиците да завземат клуба. Отношение по 

темата взеха и господата Руканов, Динев и Младенов.  

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

закри заседанието.   


