
Протокол от 20.02.2012г. 

 

Днес, 20.02.2012 г. от 19 часа в ресторант „Библиотеката „ 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. Финансово икономическата ситуация в България и ЕС.  

Представя : г-н Петър Кирчев  

2. Предстоящи законопроекти пред депутатите за 2012г.  

Представя : депутат : г-н Иван Колев  

3. Презентация за изложението БАТА-АГРО 2012г Презентира: г-н Хистофор Бунарджиев  

4. Актуална схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  

Представя : г-н Стефан Шоселов  

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

От 54 човека списъчен състав присъстваха 27 члена.  

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 Петър Кирчев 

за запознаване на присъстващите с финансово - икономическата ситуация в България и ЕС По 

темата се изказаха господата Христофор Бунарджиев, Драгомир Драганов,Стефан 

Шоселов,Николай С.Колев, госпожите Мария Жекова и Йовка Николова По точка втора от 

дневния ред думата бе дадена на г-н Иван Колев Той предложи поради отложеното посещение 

на господин Живко Тодоров и невъзможноста да се подготви първа и втора точка от дневния 

ред да се слеят, а на следващите заседания ще докладва за предстоящи за разглеждане и 

приемане законопроекти пред депутатите. Запозна присъстващите с проведената от него 

среща с подоправителите на БНБ Калин Христов и Димитър Коостов по следните въпроси: - 

банкови такси; - лихви по кредити и състояние на банковия сектор в България.  

По точка трета от дневния ред г-н Хистофор Бунарджиев представи изложението БАТА-АГРО 

2012г. По темата се изказа господин Стефан Шоселов  

По точка четвърта от дневния ред думата бе дадена на господин Стефан Шоселов да запознае 

присъстващите с актуална схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. По точка 

пета от дневния ред „Разни” думата бе дадена на господин Стефан Шоселов.От името на 

Управителният съвет той отправи благодарност към господин Чахов за проявената човечност и 

подпомагане на жителите на пострадалото от наводненията село Бисер. Думата бе 



предоставена на господин Недялко Недялков член на Клуба и управител на област Стара 

Загора. Той призова присъстващите да подпомогнат жителите на село Обручище също 

пострадало от наводненията.Покани членовете на Клуба на тържествен концерт по случай 

националния празник на България Трети март който ще се проведе на 29.02.2012 г. от 18 часа в 

залата на кукления театър. Господин Шоселов припомни на присъстващите за решение на 

Управителния съвет и общото събрание че, членския внос за 2012 г. е 600 лв. по 50лв. за месец 

платим всеки месец като по 20лв. от тази вноска ще се разходват за коктейлите след 

заседанията. Заседанията на общото събрание да се провеждат всеки път в различни 

заведения . Направи предложение към членовете на Клуба следващото заседание на общото 

събрание да се организира на база Соколица в Пампорово и се съчетае със спортни прояви. 

Думата бе предоставена на господин Стоян Стоянов представи вина производство на „Шато 

Коларово”.  

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Управителния съвет госпожа Жекова 

закри заседанието. 


