
Протокол от 24.06.2008г.   

 

Днес, 24.06.2008 г. от 19 ч. в ресторант „Тангра”се състоя заседание на Сдружение с 

нестопанска цел „Клуб на Работодателя-Стара Загора”. От 93 члена списъчен състав 

присъстваха 28 члена на сдружението.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Презентация на „ЕВРОИНС – здравно осигуряване” АД – докладва г-жа Невена Станева 

2. Презентация на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие” АД – докладва г-жа Петранка 

Аврамова  

3. Резюме и покана от сдружение „Самаряни” - докладва г-н Нейко Иванов 

4. Обсъждане акцентите по материалите за Общинска сесия на 26.06.2008 – докладва г-н 

Недялко Недялков  

5. Разни  

· Приемане на нов член 

· Снимки за сайта – срок до 10 юли 

· Обявяване името на новия сайт: www.krsz.org 

 

Председателя на събранието г-н Мирослав Петков откри събранието и предостави думата на 

гостите, които направиха кратка презентация. 

 

Отношение по втора точка взеха господата Митко Динев и Мирослав Петков. Г-н Митко Динев 

предложи да се направи семинар за да могат заитересованите фирми да изпратят специалисти, 

които да се запознаят с предложенията. Г-н Мирослав Петков информира присъстващите, че 

има решение на УС, всички които искат да правят презентация пред Клуба да наемат зала и 

съобщят деня и часа в офиса на Клуба. Организационния секретар ще информира всички 

членове и всеки от Клуба, който желае ще посети събитието.  

 

Поради служебен ангажимент на г-н Недялко Недялков Председателя на събранието г-н 

Мирослав Петков по четвърта точка от дневния ред предостави думата на г-н Иван Колев. 

Г-н Иван Колев запозна присъстващите с акцентите по предложенията за Общинската сесия. 

 



 

Отношение по четвърта точка от дневния ред взеха господата Митко Динев, Николай Шопов, 

Стефан Шоселов, Мария Жекова, Мирослав Петков, Белчо Белчев, Дечко Колев, Нейчо Нейчев, 

Венелин Кръстев и г-жа Йовка Николова. Г-н Митко Динев предложи да се обсъди на заседание 

едно предложение за закриване на Агенцията по приватизация. Г-н Дечко Колев предложи 

Клуба да инициира разработка за изготвяне на стратегия за една съвременна европейска 

транспортна схема на града. 

 

Г-н Белчо Белчев запозна присъстващите със състоянието на спортната база на Общината и 

предложенията на спортната комисия по нейното разпределение между спортните клубове. 

Направи предложение на следващото заседание да представи филм за състоянието на 

спортната база за да могат членовете на Клуба да придобият реална представа за състоянието 

и.  

 

Отношение по въпроса взеха г-жа Йовка Николова и господата Митко Динев, Мирослав Петков, 

Иван Колев, Руси Данев, Николай Шопов и Христо Недялков.  

 

По точка пет от дневния ред Председателя на събранието г-н Мирослав Петков предложи 

кандидатурата на г-жа Светлана Бакалова да стане редовен член на Клуба. 

 

Г-жа Светлана Бакалова се представи на присъстващите и направи представяне на фирмената 

си дейност.  

 

Отношение взеха поръчителите и господата Венелин Кръстев и Мирослав Петков, които 

гарантираха за него и препоръчаха да бъде приет за член на Клуба. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Гласували: 

За 28 

Против 0 

Въздържали се 0 

 

 



Г-н Мирослав Петков напомни на присъстващите да представят в офиса на Клуба актуални 

снимки за новия сайт и обяви неговото име. 

 

РЕШЕНИЯ НА СЪБРАНИЕТО: 

 

1. Приема за редовен член на СНЦ „Клуб на Работодателя-Стара Загора” г-жа Светлана 

Димитрова Бакалова. 

 

Поради приключване на дневния ред Председателя на заседанието г-н Мирослав Петков закри 

заседанието.  


