
Протокол от 06.07.2004г. 

 

Днес 06.07.2004 г. от 19 часа в клуб-ресторант “Ескейп” се проведе отчетно изборно събрание 

на членовете от СНЦ “Клуб на Работодателя-Стара Загора”. Общото събрание е обявено с 

покана, обнародвана в Държавен вестник бр.47/2004г. на стр.125 – съобщение № 22382. От 70 

члена списъчен състав присъстваха 52 члена.  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1.Отчет на Управителния съвет  

2.Избор на нов Управителен съвет  

3.Промени в Устава  

4.Разни  

 

Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет на сдружението г-н 

Христофор Бунарджиев. Пристъпи се към разглеждане на т. ПЪРВА от дневния ред. 

Председателят на УС г-н Христофор Бунарджиев запозна присъстващите с отчета на УС за 

изтеклия мандат: Тази вечер сме се събрали да изберем нов Управителен съвет. Преди да 

пристъпим към тази най-важна част от събранието, редно е стария Управителен съвет да даде 

отчет за дейността си – какво е свършил през тези 6 месеца , какво не сме успели да свършим, 

така че, наистина да видим до каква степен вашият избор е оправдан от членовете на 

Управителния съвет. В следващите минути ще имате възможност да си припомните историята 

на нашата проходилка, как с неуверена стъпка непосредствено след изборите започнахме 

организирането на структурата, така че, тя наистина да придобие този съвременен 

организационно подготвен живот, който имаме в момента. Това е последния момент преди 

нашето събрание – всички са развълнувани и мислят от къде започнахме и до къде сме 

стигнали. Сега ще ви запозная с отчете за дейността на Управителния съвет. Може би си 

спомняте радостта и съкровените ни мечти в тези прекрасни първи мигове, когато 

свещениците отслужиха тържествения водосвет и това беляза началото на организационния 

живот на Клуба, конституирането на дейността му. В следващите четири точки съм се опитал да 

структурирам отчета – първата е организационна, втората е инициативи, следващата е 

изпълнение на решенията на Общото събрание и най-важната е гласуване на решения на 

Общинския съвет по инициативи на Клуба. Миналия път ви представих логото и сега ще имат 

възможност да го видят и тези , които са отсъствали. То е изработено от художника Христо 

Танев – автор на герба на Стара Загора и по един безпрецедентен начин показва целите и 

задачите на Клуба под формата на птицата Феникс, положителното и отрицателното играта на 

ИН и Ян. Разбира се всяка една структура започва с подготовка на офис, организация на 

работното място, регистрация в съответните сдружения и това беше първото, което беше 

направено. Тези от вас , които не са имали възможност да посетят офиса, могат да го направят. 

Искам да благодаря на “Холдинг Загора” и лично на г-жа Ирина Динева за това , че предостави 



на Клуба безвъзмездно едно много добре оборудвано помещение. Разбира се с малко повече 

средства и желание беше екипиран със съвременна техника, за да могат да се изготвят 

качествени документи. Една от най-важните процедури в началото , която се приложи още на 

първото събрание беше процедурата по приемане на нови членове и тя се оказа много 

подходяща. Почти на всяка наша среща приемаме по 2-3 нови членове. Едно от големите 

постижения според мен от гледна точка на популяризацията на Клуба това беше създаване на 

динамична интернет страница за което искам да благодаря на г-н Иван Славов. Тя е много 

добра, модерна и качествена страница от която може да се извлече много информация за 

Клуба. Друго много важно от организационната дейност беше създаване на процедурата по 

разглеждане, внасяне и вземане на решения. Спомняте си в началото колко трудно беше с 

имейлите, задръстването на пощите и разбира се за разрешаване на проблема трябва да 

благодарим на г-н Иван Славов, който създаде съвременна система с линкове. Друга важна 

част от организационната работа беше изграждането на комисии. От специалисти на Клуба 

дублирахме Общинските комисии. Те вземаха отношение по предложенията за общинска 

сесия и снасяха информацията готова на останалите членове от Клуба за гласуване. Важно 

мероприятие, което създадохме е заседанието на Управителния съвет, общинските съветници 

и председателите на комисии. То се провежда преди всяка сесия и представлява процедура 

чрез която се разменя информация между Управителния съвет, председателите на комисии и 

общинските съветници и се оформят конкретни предложения за Общото събрание. 

Изключително полезно е решението за презентация на фирмите ни и в резултат на това 

успяхме доста да се опознаем по между си и да правим по успешен бизнес заедно. Например 

аз възложих строителството на новата ми представителна сграда на г-н Никола Нешев. В 

момента обсъждам проект с г-н Мангараков. Затова ви обръщам внимание за възможността да 

правим вътрешен бизнес по между ни. Искам да благодаря на г-жа Йовка Николова за 

изготвянето на медийната концепция на Клуба. Нито една сериозна структура не може да 

съществува без връзки с обществеността. Това , което тя направи беше една изключително 

професионална система за медийните изяви на Клуба. Защото колкото и положителна да е 

нашата дейност, ако хората не знаят какво сме направили, все едно нищо не сме свършили. 

Последно от организационната дейност, което свършихме беше подготовката на отчетно 

изборното събрание. Инициативите, които бяха поети от Клуба дадоха възможност в 

общественото пространство да се разбере, че мислим за хората и обществото. В резултат на 

тези инициативи рейтинга на Клуба е толкова висок, че това което се очакваше за нови 

общински избори щяхме наистина да покажем какво е Клуба. Първата ни инициатива беше 

митинга против предложението за високи заплати на общинските съветници. Макар, че си 

спечелихме достатъчно врагове в Общински съвет ние успяхме да реализираме това наше 

решение. Много важно предложение беше по Наредбата за обществения ред от г-н Петър 

Арбалов. За съжаление не успяхме нацяло да прокараме нашето решение. Много добро беше 

предложението на г-н Венелин Кръстев за създаване на Празник на липите. Искам да му 

благодаря за неговата активна дейност, тъй като в създаването на такива регионални празници 

се постига един бум във вътрешния туризъм и е изключително важно за местната икономика. 

Това предложение има бъдеще и трябва да го прокараме. Изключително важно предложение, 

за което благодаря на г-н Николай Шопов, беше за преобразуването на общинския транспорт 

за работа с природен газ. Това ще ни даде сериозен имидж пред съгражданите. Инициативата 

за улесняване достъпа на гражданите в Общината, виждате , че има промени. В крайна сметка 

Общината е едно обслужващо звено на гражданите и всеки трябва да получи услугите , за 

които си е платил под формата на данъци. По информацията за три нови мерки по САПАРД 

трябва да ви кажа, че експертния му съвет имаше сесия миналата седмица и доста неща се 



промениха. Страшно много пари са предвижени към мярка 3 и 4 за селския туризъм и 

градската инфраструктура. От нас трябва излязат инициативите за усвояване на пари за 

Общината. Важна инициатива беше декларацията за подкрепата на медиците в Либия, където 

ние сме съпричастни с всички останали от нашата държава. Инициативата за нова транспортна 

схема на града е много важна за града. Ние проведохме среща с трима бивши архитекти на 

града, поканихме ги на Общо събрание да споделят с нас вижданията си и очакваме от г-н 

Тенчо Руканов да внесе предложението. Други интересни срещи са с Управителя на “Автобусни 

превози” ООД и кандидата за Управител на “Мересев”. Искам да ви обърна внимание за много 

важното предложение на г-н Николай Шопов за създаването на Регионален независим център 

за екологичен контрол, защото няма нищо по ценно от здравето и живота на хората. Тази 

инициатива той е поел ангажимента да я разработи под формата на концепция, която ще 

внесем в Общински съвет. Нашия законодателен орган е Общото събрание и да видим как сме 

изпълнили решенията му. Искам да благодаря на г-н Валентин Вълков за инициативността му 

за общинските имоти. Той накара Общината да преосмисли и да опише имотите. Важно е 

решението за Наредбата за обществения ред по която имахме предложения. Благодаря на г-н 

Антон Андронов за инициативата за закриване на Агенцията за приватизация , неговата 

обосновка за това колко пари щяха да се спестят от Общинския бюджет, ако тази агенция беше 

закрита. Но така или иначе не можахме да прокараме това предложение. По отношение на 

нашите избраници, то не бяха достатъчно редовни на Общинските сесии. За транспортната 

схема, за “Автобусни превози”, отношението ни за заплатите на общинските съветници, 

решението да не се продават общинските жилища, ние бяхме против. Наредбата за 

администриране и определяне на местните такси и услуги, избор на Управители на общински 

дружества. Това бяха най важните мероприятия, които Клуба чрез своите представители в 

Общински съвет прокара. Последна точка от отчета на Управителния съвет е каква част от тези 

решения бяха гласувани. Това фактически показва нашата резултатност и ще можем да 

преценим нашата дейност. Ако нашите общински съветници бяха по редовни на сесиите, 

мисля, че нашата резултатност щеше да бъде още по голяма. Затова апелирам към следващите 

колеги, които ще влязат да бъдат редовни и наистина да отстояват нашите интереси. Първо с 

голяма борба успяхме да прокараме въпроса със заплатите на общинските съветници с което 

реализирахме около 200 хиляди лева икономия. После въпроса с общинските имоти, по 

Наредбата за обществения ред успяхме само наполовина. Постигнахме много важен 

организационен въпрос като за Председател на Общински съвет беше избран наш член – г-н 

Антон Андронов, който уверено представя нашия Клуб и другия въпрос е избора на г-н Николай 

Шопов за председател на нашата група общински съветници. С голямо задоволство искам да 

спомена победата, която постигнахме за преобразуването на общинския транспорт за работа с 

природен газ. Успяхме с инициативността на г-н Шопов, който покани от София проф. Матеев и 

Управителя на предприятието, където вече работят автобуси на газ, и успя да убеди 

общинските съветници, които бяха против. Наша победа е избора на Управител на “Автобусни 

превози” ООД, а избора за Управител на “Мересев” се отложи поради липса на кворум. 

Надявам се след като закрепнахме повече и сме в състояние по добре да координираме силите 

и дейността си следващия Управителен съвет да организира екипа така, че броя на 

инициативите и прокараните решения да бъде равен. Най накрая искам да завърша с 

пожелание за успех на следващия Управителен съвет, който трябва да бъде избран на 

днешното събрание. Искам да попитам дали имате въпроси и забележки по отчета на 

Управителния съвет. Г-н Мирослав Петков – искам да кажа защо няма финансов отчет. По Устав 

този отчет е годишен и ще бъде направен на края на годината.  



В отделни изказвания членовете на клуба изказаха благодарност на досегашното ръководство 

за неговата добра работа по координация и сплотяване действията на клуба.  

Постъпи процедурно предложение от г-н Станчо Пантов т.2 и т.3 да променят местата си. 

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: 52 За 52 Против 0 Въздържали се 0  

Пристъпи се към разглеждане на т. ТРЕТА на мястото на т. ВТОРА от дневния ред.  

Постъпи предложение от г-н Ангел Мангараков да се направи промяна в Устава като мандата 

на Управителния съвет от шест месеца стане една година и чл.28 да се измени както 

следва:“Мандатът на всеки Управителен съвет е 1-една година. След изтичане на 

едногодишния срок, членовете на УС, чийто мандат изтича, предлагат нов председател, 

различен от предходния, след което всички членове на УС, с изключение на новоизбрания 

председател, се избират или преизбират от ОС на сдружението за нов мандат от 1-една година, 

след изтичането на който се процедира по същия ред.”. Тъй като досегашния Управителен 

съвет е работил шест месеца, предлагам той да продължи да работи още 6 месеца и затова 

предлагам да се добави нова ал.4 на чл.28, със следното съдържание: “ал.4. Първият УС, 

избран за срок от шест месеца, продължава работата си още шест месеца, след което се свиква 

годишно отчетно общо изборно събрание на сдружението.” Предлагам изменение в чл.21, 

който да придобие следната редакция: “Отчетно-изборното годишно общо събрание се свиква 

от Управителния съвет през месец януари всяка година. Ежемесечните заседания на 

сдружението “Клуб на Работодателя – Стара Загора” се свикват от Председателя на 

Управителния съвет чрез подходящо оповестяване на деня, часа и мястото, както и на дневния 

ред.” Предлагам в чл.22 ал.1 да се добави в началото думите “отчетно изборното общо 

събрание”. Да се създаде нова ал.3, която да гласи: “Ежемесечните заседания на сдружението 

“Клуб на Работодателя – Стара Загора” се провеждат колкото и члена да присъстват.”  

Предложението бе подкрепено от г-жа Ирина Динева, г-н Димо Бухчев, г-н Валентин Вълков и 

г-н Евгени Спиров. Преди да се пристъпи към гласуване бе поискано съгласието на 

Управителния съвет. Управителния съвет се съгласи да работи още шест месеца.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: 52 За 52 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, се взе ЕДИНОДУШНО следното  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Приемат се следните изменения в устава:  

- чл.28 придобива редакцията: “Мандатът на всеки Управителен съвет е 1-една година. След 

изтичане на едногодишния срок, членовете на УС, чийто мандат изтича, предлагат нов 

председател, различен от предходния, след което всички членове на УС, с изключение на 

новоизбрания председател, се избират или преизбират от ОС на сдружението за нов мандат от 

1-една година, след изтичането на който се процедира по същия ред.”. - добавя се нова ал.4 на 



чл.28 със следното съдържание: “ал.4. Първият УС, избран за срок от шест месеца, продължава 

работата си още шест месеца, след което се свиква годишно отчетно общо изборно събрание 

на сдружението.” - изменя се чл.21, който придобива редакцията: “Отчетно-изборното 

годишно общо събрание се свиква от Управителния съвет през месец януари всяка година. 

Ежемесечните заседания на сдружението “Клуб на Работодателя–Стара Загора” се свикват от 

Председателя на Управителния съвет чрез подходящо оповестяване на деня, часа и мястото, 

както и на дневния ред.” - в чл.22 ал.1 да се добавят в началото “отчетно изборното общо 

събрание”. - създава се нова ал.3 на чл. 22, която гласи: “Ежемесечните заседания на 

сдружението “Клуб на Работодателя – Стара Загора” се провеждат колкото и члена да 

присъстват.”  

Пристъпи се към разглеждане на т. ВТОРА на мястото на т. ТРЕТА от дневния ред.  

Таня Петева подкрепи предложението досегашното ръководство да продължи работата си още 

6 месеца, за да има мандат 1 година, както се изменя устава на сдружението. Митко Митев и 

други членове на клуба също подкрепиха удължаването на първоначалния мандат на 

досегашното ръководство с нови 6 месеца, след което да бъде свикано годишно отчетно 

изборно събрание през м. януари 2005г. Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: 52 За 52 Против 0 Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, се взе ЕДИНОДУШНО следното  

РЕШЕНИЕ:  

 

Преизбира се за допълнителен мандат от шест месеца досегашния УС и досегашния 

Председател на сдружението, както следва:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христофор Георгиев Бунарджиев от гр. Стара Загора ЕГН: 6212017625 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Стефан Рашев Шоселов от гр. Стара Загора ЕГН: 5412297645  

2. Иван Славов Славов от гр. Стара Загора ЕГН: 6409017648  

3. Мирослав Петков Петков от гр. Стара Загора ЕГН: 6503227620 4. Иван Николов Панчов от гр. 

Стара Загора ЕГН: 6110314805  

Следващото Общо събрание на сдружението да се състои през месец януари 2005г., на което 

да бъде избран нов УС за нов мандат от 1-една година.  

По точка 4 от дневния ред г-н Антон Андронов предложи да се оформи становище на Клуба 

относно бомбата в жилищния блок на Кмета. Постъпи предложение от г-н Николай Шопов да 

се проведе протестен митинг-шествие на тема “НЕ НА ТЕРОРА” . Предложението бе 

подкрепено от г-н Станчо Пантов, г-н Дечко Неделчев, г-н Валентин Вълков, г-н Огнян Тодоров, 

г-н Павел Бояджиев. Предложението бе подложено на гласуване. Гласували: 52 За 52 Против 0 

Въздържали се 0  

В резултат на така проведеното гласуване, се взе ЕДИНОДУШНО следното  

РЕШЕНИЕ:  



Да се проведе протестен митинг-шествие на 12.07.2004 г. от 18.30 часа от “Булбанк” АД до 

Община Стара Загора и се създаде работна група с Председател г-н Аделин Донев, която да 

организира митинга.  

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 


