
Протокол от 25.07.2011г.   

   

П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 25.07.2011 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 76 члена списъчен 

състав присъстваха 13 члена.  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Актуални схеми за безвъзмездна финансова помощ.  

Представя: г-жа Христослава Георгиева Управител на фирма „ЕТ ДЕНИСИ Христослава 

Георгиева”  

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

Стара Загора за месец юли 2011 год.  

Докладва: г-н Тенчо Руканов  

3. Презентация на фирма „Мебел” АД  

Представя: г-н. Ангел Славчев Мангараков  

4. Обсъждане изпращането на писмо до Кмета на Община Стара Загора относно изпълнение на 

договори с гарантиран резултат (ЕСКО).  

Докладва: г-н. Тенчо Руканов  

5. Разни  

 

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

Клуба и запозна присъстващите с дневния ред.  

По точка първа от дневния ред думата бе дадена на г-жа Христослава Георгиева която запозна 

присъстващите с актуални схеми за безвъзмездна финансова помощ по европейските 

програми за финансиране .  

По втора точка от дневния ред г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с акцентите по 

материалите за Общинската сесия на 28.07.2011 год. По отношение на: - Наредба за 

обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на 

Община Стара Загора; - удължаване срока на договорите, стопанисващи временни 

преместваеми съоръжения, находящи ce нa територията на гр. Стара Загора се изказаха 

господата Христо Динев,Стефан Шоселов,Николай Нешев,Олег Стоилов, Гочо 



Карагьозов,Недялко Младенов, г-жа Мария Жекова. Направено бе предложение да се изпрати 

декларация до Общински съвет и кмета на община Стара Загора с която да се декларира 

становището на Клуба за: - диференциране на таксите за паркиране в зелена зона на живущите 

в нея и приходящите ; - да се преразгледа статута на временните постройки и в разумен срок от 

една година да бъдат отстранени; - да се следи за правилното паркиране на автомобилите; - да 

се регламентират часове за зареждане на търговски обекти и ресторанти.Предложението бе 

подложено на гласуване и се прие единодушно.  

По точка трета г-н. Ангел Славчев Мангараков направи презентация фирма „Мебел” АД. По 

точка четвърта г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с текста на писмото до Кмета на 

Община Стара Загора относно изпълнение на договори с гарантиран резултат 

(ЕСКО).Подложено бе на гласуване изпращането на писмото до Кмета на община Стара Загора. 

Предложението бе прието единодушно.  

По точка пета от дневния ред Г-н Петков постави темата за посещаемостта на заседанията на 

общото събрание и участието на Клуба в местните избори.При неучастие няма да бъдат 

излъчени общински съветници.Трябва да се промени устава на клуба в който ясно и точно е 

записано че, клуба участва със свои представители в общински съвет активно.и така както 

вървят нещата следващата година няма да има за какво да се събираме.Да се свика общо 

събрание и се вземе мнението и предложения от всички за дейността на клуба. Г-н Шоселов - 

това беше една от темите която на миналите сбирки коментирахме и една част от колегите 

заявиха че.точно заради политиката и възникналите конфликти са престанали да посещават 

заседанията.Една голяма част интересите им се изчерпиха след избирането им на различни 

постове - общински съветници, депутати областни управители , заместник кметове и др. Една 

от основните дейности на Клуба трябва да остане като представители на бизнеса в града да 

станем като банка кадри за общински съветници и активно да ги подкрепяме, но да не 

участваме самостоятелно.Всички трябва да търсим начин с който да повишим интереса на 

останалите към дейността на клуба.Всеки да дава предложение за следващите заседания на 

Клуба. Г-н Колев - в момента ситуацията е тежка но, колкото е по - тежка толкова повече трябва 

да се обединяваме Ако преди четири години приоритетите са били едни сега бихме могли да 

помислим да сменим тази посока. Освен обсъждане проблемите на града да бъдем полезни и 

на себе си като клуб като осъшествим един общ проект. Да се набележат цели и да се 

преследват тези цели. Трябват ни планове. В началото на годината се изработва план в който се 

указват целите и как ще се изпълняват тези цели. Г-н Нешев - щом има работодатели и клуб на 

работодателя трябва да има. Като основната му роля е да защитава интереса на работодателя в 

обществото на основата на реалната конкуренция и на пазарните условия. По отношение на 

политиката можем да участваме и подкрепяме политическите сили. По отношение на интереса 

- по същество го няма, всеки използва по някакъв начин ситуацията но, по никакъв начин не 

трябва да се връщаме на зад и да почваме да критикуваме. Тези които са убедени че има 

нужда в този клуб да се споделят и защитават интересите на работодателя да се подкрепят и 

тогава той може да се развива. Членовете не трябва да се молят, трябва да има само едно 

запитване дали са се отказали или това е по някакви временни съображения . Най - важният 

въпрос е системата за вземане на решения - решенията се вземат по най произволен начин.Ако 

не се въведе ред как се вземат решенията, кое решение е легитимно тази система ще бъде 

обречена на провал. Г-н Мангараков предложи да се назначат няколко човека със съответната 

компетентност които да администрират Клуба т.е. да защитават интересите както на отделни 

членове, така и на клуба като цяло, защото ако за някои е липса на интерес, то за другите е 

липса на време . Отношение по темата взеха господата Христо Динев,Олег Стоилов, Тенчо 



Руканов,Мирослав Петков. Направиха се предложения за провеждане на лични разговори с 

нередовните членове за намеренията им за членство в Клуба и през септември да се проведе 

заседание на тема: насоки за развитие на Клуба.    


