
Протокол от 27.09.2010г.   

 

Днес, 27.09.2010 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 87 члена списъчен 

състав присъстваха 30 члена. Гости на Клуба бяха г-н Йордан Николов - областен управител и д-

р Кирил Добрев - управител на Университетска болница.  

 

ДНЕВЕН РЕД  

 

1. Обсъждане на акцентите по материалите за Общинската сесия на 30.09.2010 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

2. Информация около обединяването на болниците УМБАЛ и МБАЛ - докладват - д-р Добрев и 

д-р Борислав Бонев  

3. Среща с Нейно Превъзходителство г-жа Елизабет Чу - Посланикът на Тайван в Атина. 

Посолството в Атина отговаря и за връзките с България и Кипър  

 

Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев откри редовното месечно заседание 

на Клуба и по първа точка от дневния ред предостави думата на г-н Тенчо Руканов - 

Председател на Общинския съвет.  

Г-н Тенчо Руканов запозна присъстващите с акцентите по материалите за Общинската сесия на 

30.09.2010 г.  

Отношение по въпроса взеха господата Велко Велков, Драгомир Драгов, Недялко Недялков и 

Христо Недялков.  

Обърна се внимание на завишения наем за временните търговски обекти, който ще съсипе 

дребния бизнес. Общинските съветници от Клуба да гласуват за намаляване на наема.  

По втора точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

информира присъстващите, че заедно с господата Стефан Шоселов, Иван Панчов и Тенчо 

Руканов са посетили Университетска болница за да се запознаят с нагласата на лекарите за 

предстоящата здравна реформа. За да може Клуба по добре да се информира д-р Джелебов е 

поканил д-р Добрев - Управител на УМБАЛ и д-р Колев - Управител на МБАЛ. На поканата се 

отзова само д-р Добрев, тъй като д-р Колев е в отпуск. Председателя на Управителния съвет г-н 

Румен Георгиев предостави думата на д-р Добрев, който запозна присъстващите и защити пред 

Клуба тезата, че на Старозагорска област е необходима голяма модерна високотехнологична 

университетска болница. Д-р Добрев подчерта, че той и неговите колеги от Университетска 

болница са в прекрасни отношения с колегите от МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович”. Част от 

апаратурата в двете болници често се използва заедно. Помагаме си взаимно и нямаме 

конфликти. Ако такива изобщо има, те се инспирират от не повече от двайсетина души, заяви 

Управителя на УМБАЛ.  



Отношение по въпроса взеха д-р Джелебов, д-р Бонев, д-р Попниколов, г-н Иван Колев и г-н 

Стефан Шоселов.  

Д-р Борислав Бонев изрази мнение, че евентуалното обединение на двете старозагорски 

болници не е толкова лесен процес. Дори да се оставят настрана другите, чисто медицински 

аргументи против подобно сливане, голям проблем би се създал и със собствеността на земята. 

Общината има собственост. Ако се създаде една голяма университетска болница, това 

означава ли, че Община Стара Загора трябва да подари земята си на държавата, заяви д-р 

Бонев.  

В оценката си за проблема с обединението на двете здравни заведения д-р Георги Попниколов 

бе по-категоричен. Според него, проблемите са много сериозни, конфликти между лекарите в 

болниците съществуват и те не са от вчера. Тъй като нещата са изключително сериозни, те 

трябва да бъдат обсъдени по-задълбочено. Д-р Попниколов предложи на следващото си 

заседание Клуба да обсъди по-обстойно въпроса и да се излезе с решение. Така гражданите на 

Стара Загора ще разберат какво е мнението на бизнеса по обединението на двете болници.  

Г-н Шоселов заяви, че след като заедно ползват апаратура, обитават една сграда и работят 

добре съвместно, значи няма проблем с обединението на двете големи болници. В крайна 

сметка така ще се оптимизира административният състав, а може и да се стигне до 

съкращения. Във време на криза повечето от нас също бяха принудени да съкратят хора от 

своите предприятия, но такива са законите на бизнеса.  

Г-н Иван Колев заяви, че единственото правилно стопанско решение, което ще бъде в полза на 

Старозагорска област и на пациентите, е двете болници да се обединят.  

По трета точка от дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

посрещна Нейно Превъзходителство г-жа Елизабет Чу с цветя и г-н Живко Тодоров след което 

предостави думата на г-н Живко Тодоров, който представи посланичката на Тайван в Гърция.  

Управителния съвет г-н Румен Георгиев предостави думата на г-жа Елизабет Чу. Г-жа Елизабет 

Чу каза, че за първи път е в Стара Загора, намира го за красив и много го харесва. Тя направи 

кратка презентация на бизнеса в своята родина, основно свързан с производство на мобилни 

телефони, лаптопи и компютри, които са с високо качество, но с доста по ниски цени. Заяви, че 

в Тайван малките и средни предприятия са по важни за икономиката отколкото големите. От 

една от най бедните страни в света през 40-те години със 150 долара на глава от населението 

брутен вътрешен продукт, ние достигнахме до 16 000 долара. Много е важно да започнем да 

комуникираме помежду си и да правим общ бизнес. Тя изрази съжаление, че Тайван все още 

няма официално представителство в България. Нашите страни са отдалечени и ние се 

познаваме малко, но има какво да си споделяме. Няколко групи тайвански бизнесмени идват 

всяка година тук и през 2009 г. се проведе първият съвместен бизнес форум на нашите две 

държави. В София имаме търговски офис и той е в постоянна видеовръзка с Тайван. Виждаме, 

че България и в частност Стара Загора са места с голям потенциал, каза г-жа Чу.  

Отношение взеха господата Стефан Шоселов, Драгомир Драгов, Нейчо Нейчев и г-жа Йовка 

Николова.  

Членовете от Клуба се интересуваха за визовия режим и възможностите за пътуване до 

далечната азиатска страна, както и от сферите на интереси на Тайван към родното 

индустриално производство.  



 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет г-н Румен Георгиев 

закри заседанието.   


