
Протокол от 23.03.2012г. 

 

Протокол от 23.03.2012 г. от заседание на Общото събрание на СНЦ „ Клуб на работодателя 

Стара Загора”.  

Днес, 23.03.2012 г. от 19 часа в „Шато Коларово” се проведе месечното заседание на Общото 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора” с  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д  

 

1. Обсъждане на възможностите за създаване на клъстер.  

Представя : г-н Стефан Шоселов  

2. Представяне на вина производство на „Шато Коларово” Представя : г-н Стоян К. Стоянов  

3. Разни  

 

Председателя на Управителния съвет госпожа Мария Жекова откри редовното месечно 

заседание на Клуба и запозна присъстващите с дневния ред.  

По точка първа от дневния ред госпожа Мария Жекова даде думата на господин Стефан 

Шоселов Той запозна присъстващите с възможностите за създаване на клъстер от членовете на 

Клуба. По темата се изказаха: госпожа Жекова и господата Недялко Недялков и Тенчо Руканов.  

По точка втора от дневния ред думата бе дадена на господин Стоян Стоянов. Господин Стоянов 

показа на присъстващите съоръженията на винарна „ Шато Коларово” и разясни етапите за 

производство на вино. Направена бе деагустация на произведените вина през 2010 и 2011 г.  

По точка трета от дневния ред „Разни” думата бе взета от госпожа Мария Жекова която 

прочете предоставена от госпожа Чахова информацията провеждане на благотворително 

масово бягане под надслов „Стара Загора, най-спортния град в България”.  

Направено бе предложение господин Недялков да запознае членовете на Клуба с някои 

аспекти от работата на Областната управа. С кратко изложение той разясни дейността на 

Областната управа за подобряване условията за живот и бизнес в областта. Направи 

предложение членовете на Клуба да организират изложение „Произведено в област Стара 

Загора” под егидата на Областната управа. По темата се изказаха госпожа Жекова и господата: 

Стефан Шоселов, Неделчо Атанасов и Ангел Мангараков.  

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет госпожа Жекова 

закри заседанието. 


