
Протокол от 19.09.2011г.   

 

Днес, 19.09.2011 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 16 члена.  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Запознаване с процедура за участие в проект „ Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България”  

2. Обсъждане необходимостта, основни направления и темата за създаване на клъстер .  

3. 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 г-н Тенчо Руканов която запозна присъстващите с процедура за 

участие в проект „ Подкрепа за развитието на клъстерите в България”  

По втора точка от дневния ред г-н Тенчо Руканов откри дебат на тема необходимостта, основни 

направления и темата за създаване на клъстер и направление за обединение и развитие на 

клуба. г-н Бунарджиев - трябва да се интензифицират бизнес контактите, клуба като 

политическа формация няма бъдеще.През годините ние изгубихме по една или друга причина 

партията като инструмент с който да участваме в изборите и управлението на града, а 

обединението с други политически сили ни дава известна свобода но от друга гледна точка ни 

ограничава и ние губим единтичноста си. Ние вземаме някакви решения, а общинските 

съветници не се съобразяват с тях а ние нямаме инструменти с които да осъществяваме 

контрол. Клуба трябва да се реформира съобразно новите условия.Събирайки се в клуба ние 

трябва да обсъждаме възникнали проблеми при прилагане на законодателството, да правим 

бизнес помежду си. Г-н Шоселов - при започване на такъв проект трябва да се ползва фирма 

която има доказан опит при спечелване на такива програми.Най-често това са софийски фирми 

които дават информация за хода на целия процес - от началото дали има смисъл участието в 

програмата, изготвяне на документи,придвижването им до получаване на всички суми. Г-н 

Руканов предложи до следващото събрание да се обмислят нещата да се съберат мнения за 

направление на проекта. Г-жа Жекова - в началото на годината събираемоста на членския внос 

е малка. Част от членовете са вършели услуги срещу приспадане на вноски т.е не са взети под 

внимание други оферти. Средствата на Клуба са харчени неразумно и затова част от членовете 

престават да го посещават. Идеята на проекта е да се обединят членовете около него, без да се 

използва политиката. Г-н Шоселов - хора които нямат интерес и са дошли защото смятат че ще 

извлекат само някакви ползи излязоха от Клуба и няма да се върнат, но има достатъчно други 

бизнесмени които би ги обединила каузата с която започнахме да правим бизнес помежду си и 



участие в политическия живот на града. Членският внос е висок и в тази икономическа 

обстановка това е пречка за част от членовете. Клуба на работодателя ако възможно да се 

дистанцира от политиката но да бъде като една банка на кадри. Всеки има определени 

политически пристрастия и ще представлява клуба в съответната партия и така пак ще имаме 

хора в общинския съвет вместо да изразходваме средства за някой който да влезе в общински 

без да има възвращаемост от това.Ние като работодатели би трябвало да подкрепяме всички 

политически формации които работят за България. защото ние сме инвестирали в тези градове 

и тази държава и ако всеки от работниците може да напусне България то ние не можем.Затова 

трябва да подкрепяме хората които правят добра политика която е в полза на България и на 

града ни. Г-н Драгомир Драганов - тази подкрепа не е необходима. Ако някой реши да стане 

член на някоя партия то в какъв аспект ние го подкрепяме и до каква степен клуба е застава зад 

него - той отива без да пита никой и се представя с парите си и лицето си и няма право да 

ангажира клуба. Трябва да се преосмисли цялата философия за съществуване на клуба и това 

трябва да го направи ръководството. Какво се предлага философия за образуване на клъстер 

или философия за преобразуване на клуба в клъстер.Ако няма технологична съпоставимост на 

участниците в клъстера не може да се стигне до никъде само ще се извършат реорганизации и 

няма да има никакъв ефект. Г-н Евгени Спиров - да се обърнем към колегите откровено да си 

извадим изводите защо хората не идват. Може една от причините да е високият членски внос, 

друга -политическите причини - членове са използвали Клуба за да се включат в политиката. Да 

се видят какви са другите причини.Клуба трябва ли да се занимава с политика и ако да до каква 

степен.Много хора се разочароваха и напуснаха заради партийното разделение което се 

получи.Клуба трябва ли да се управлява на принципите на партиите. Клубната култура има 

други измерения и други правила които в много случаи са по строги от партийните.За да се 

вземат правилни решения трябва да се анализират протичащите процеси и да се направят 

съответните изводи. Необходимо е да се създаде нова форма на управление на клуба. Г-н 

Бунарджиев постави въпроса за месечните коктейли.По темата се изказаха господата Христо 

Динев,Евгени Спиров.След обсъждане бе решено да се възстанови заплащането на коктейлите 

до 250 лв. на заседание. Предложението се подложено на гласуване и бе прието единодушно  

Поставен бе въпроса за големината на членския внос.Г-н Шоселов предложи да се намали 

членския внос.Секретаря на клуба да обикаля фирмите и освен събирането на членски внос да 

се запознава с възникнали проблеми на място.По темата взеха отношение : Г-жа Жекова и 

господата Христо Динев, Драгомир Драганов, Никола Нешев, Христофор Бунарджиев.След 

направената дискусия се реши въпроса да се разгледа отново на заседание в началото на 

следващата година и за това не бе подложен на гласуване.  

 

По точка трета председателя на управителния съвет г-н Руканов предостави думата на г-н 

Ялъмов. Г-н Ялъмов запозна присъстващите с инициатива поета от интелектуалци от града по 

предложение на министъра на финансите Симеон Дянков за създаване на Асоциация за 

юридическа защита на фирмите.Трябва да се събере информация за всички засегнати фирми 

при прилагане на закона за ДДС в частта на : - чл. 177 относно споделяне на отговорността при 

плащане и възстановяване на ДДС т.е. редовните платци отговарят солидарно с нередовните 

независимо че се намират напред във веригата. Прави се само корекция на доставките, не се 

признава данъчния им кредит и съответно отчетения разход. Отчетения приход в резултат на 

последващите продажби и начисленото ДДС на продажбите не се коригира, което води до 

внасяне в бюджета на нереално завишени данък добавена стойност и корпоративен данък. 



Непризнаването на доставката и свързания с нея данъчен кредит, но признаването на прихода 

от последващите доставки и начисленото ДДС на продажбите противоречи на Закона за 

счетоводството и по конкретно на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. - 

Чл.70 т. 4 и 5 не дава право на данъчен кредит при доставка на лек автомобил и всички 

доставки свързани с обслужването на лекия автомобила. Много фирми използват при 

осъществяването на стопанската си дейност леки автомобили, тази норма на закона води до 

оскъпяване на себестойността на произвежданите стоки и услуги. г-н Ялъмов призова 

членовете на Клуба да подкрепят инициативата като станат членове на Асоциация за 

юридическа защита на фирмите. По темата се изказа и г-жа Димова и призова членовете на 

клуба ако имат и други проблеми свързани с прилагането на закона за ДДС,закона за 

счетоводството и други закони и нормативни актове да се свържат с клуба за да се събере и 

обобщи информацията и да се представи пред изпълнителната власт. Отношение по темата 

взеха г-жа Жекова и господата Евгени Спиров,Христофор Бунарджиев,Стефан Шоселов,Христо 

Динев. Г-н Руканов предложи отново да се направи среща с експерт от данъчните служби.  


