
Протокол от 28.11.2011г. 

  

Днес, 28.11.2011 г. от 19 часа в офиса на Клуба се проведе месечното заседание на Сдружение 

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

присъстваха 12 члена.  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Презентация на Фирма „EMEX Bulgaria ” Докладва: г-н. Михаил Михайлов  

2. Обсъждане на теми за създаване на клъстер  

Докладва: г-н. Тенчо Руканов  

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

Стара Загора за месец ноември 2011 год.  

Докладва: г-н. Тенчо Руканов  

4. 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 даде думата на господата Златин 

Караниколов и Михаил Михайлов за презентация на Фирма „EMEX Bulgaria ”  

По точка втора от дневния ред дискусията за обсъждане тема за създаване на клъстер се 

отложи. По точка трета от дневния ред запозна присъстващите с акцентите по материалите за 

Общинската сесия на Общинският съвет град Стара Загора за месец ноември 2011 

год.Отношение по темата взе г-жа Жекова и г-н Карагьозов и г-н Шоселов.  

По точка четвърта - г-н Руканов предложи на 23.01.2012г. да се проведе отчетното събрание на 

Клуба, да се обсъдят кандидатури за новия управителен съвет. Г-н Шоселов предложи на 

отчетното събрание да се разгледа въпроса за присъствието на заседанията.Тези които не 

присъстват ако имат някакви претенции да се разгледат и да се реши проблема.Клуба има още 

какво да прави, Клуба е група от хора които събирайки се имат възможност в трудни моменти 

да обменят информация на различни теми. Тука сме хора които сме поливалентни от различни 

професии и има какво да си кажем кое ни разединява и кое би ни обединило.Да се отдели 

една такава точка да не е само отчет на дейността.Нека да видим каква е издръжката на Клуба. 

Предлагам членският внос да стане 50 лева на месец или 600 лева на година и в списъка да се 

впише кой как ще плаща - дали секретаря ще минава да го събира, дали ще плаща на 

заседанията или ще го заплати еднократно за цялата година.Дори и половината членове да 

останат при тези постъпления и при тази заплата на секретаря Клуба ще остават достатъчно 

средства.Ако от тези 50 лева за заплата са необходими по 10 лв. 20лв. ще са за заседанията на 

Клуба и 20 лв. за дейността ни.Ако намалим наполовина членският внос парите които 



събираме няма да ни стигнат за издръжката на Клуба. Г-н Нешев цяла година ние се 

занимаваме с този случай.Много рядко обсъждаме някакви проблеми или правим 

презентации Трябва да се направи един отчет и да се прати до всички. Извода е следният: 

членския внос е обслужвал основно заплатата на секретаря на клуба. Ние изготвихме бюджет с 

цел да се намери по-ефективно решение на проблема. Предлагам на членовете които сме се 

събрали тук всеки да говори с нередовните ще членуват ли в Клуба или не.По списък има хора 

които не са си плащали членски внос или не посещават заседанията но, продължават да се 

водят за членове.Да се определи кои имат желание да останат. Тогава да се определи какво ще 

се прави нататък и какъв да бъде членският внос.Но основното да бъде ако плаща членския 

внос участва в заседанията иначе се отказва от членство в клуба.Този който не е платил три 

месеца той доброволно се е оттеглил, после може пак да се върне в клуба, но трябва да бъде 

редовен, трябва да има вътрешна дисциплина, от там трябва да се започне.Причината не в 

членския внос, ако един работодател не може да отдели 600 лева за годината то той вече не е 

работодател. Тези които останат трябва да защитават интересите на работодателите, като 

разискват всякакви проблеми законодателни,финансови,данъчни и др. касаещи дейността ни. 

По темата се изказаха госпожите Жекова,Димова и господата Руканов, 

Христозов,Карагьозов,Мангараков и Колев.  

Г-н Руканов подложи на гласуване - членският внос да бъде 50 лева месечно считано от 

01.01.2012 г. Гласували: за -10; против - 1; въздържали се - 1  

Приема се.  

Г- н Руканов откри диспут на тема големината на такса битови отпадъци. Предложи да се 

изпрати писмо до кмета на Стара Загора относно големината на такса смет. По темата се 

изказаха госпожите Жекова, Димова и господата Руканов, Мангараков,Нешев,Шоселов и Колев. 

Предложението се подложено на гласуване и бе прието единодушно.  

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

закри заседанието.  

 

Протоколчик: /Тодор Калайджиев/  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /Тенчо Руканов/  

28.11.2011год. Стара Загора 


