
ПРОТОКОЛ 

от 

Редовно Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел Клъстер „Зелени 

технологии и машиностроене” – 08.12.2012 г. 

 

Участници:  

 

Г-н Юрген Айзеле – АДВИА – стратегии и планиране ЕООД 

Г-жа Станислава Иванова  - Технологичен център София 

Г-н Стоян Атанасов  - Технологичен център София 

Г-н Румен Цинцаров – „РТ Плюс” ООД  

Г-н Георги Рангелов – “Самарт 58” ООД  

Г-н Петър Петров – "Пойнт Ел Инженеринг" ЕООД 

Г-н Иван Павлов - Техномай  ООД 

Г-н Симеон Николов – Бългериан Консултинг Груп ООД 

Г-жа Николина Петкова – НИНА ГМ Дизайн ЕООД 

Г-н Панайот Славов – ЮМТ Трейдинг ЕООД 

 

 

Общо събрание се проведе при следния: 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 

 

  

1. Доклад на извършените дейности до момента от Председателя на Сдружението  

2. Представяне, обсъждане и последващо гласуване на предстоящи дейности и 

събития касаещи развитието на Сдружението  

3. Обсъждане на получени молби-заявления за членство и последващо гласуване 

за приемането им в Сдружението  

4. Други теми предложени за обсъждане по време на срещата и /или 

предварително от членовете.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я :  

 

По точка 1 от Дневния ред: 

 

 

1.   Председателят на СНЦ Клъстер „Зелени технологии и машиностроене”, г-жа 

Станислава Иванова, представи доклад за извършените дейности през настоящата 

календарна година. Бяха представени документите, които Сдружението получи, за да 

може да извършва свободно своята дейност: 

• Удостоверение за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел 

•  Регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, 

идентификационна карта 



•  Удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел 

•  Разплащателна сметка към “Първа инвестиционна банка” АД 

2. Г-н Стоян Атанасов представи доклад за постъпилите запитвания към фирмите, 

участници в Сдружението. На последваща дискусия бяха обсъдени възможностите за 

подобряване на ефективността при изготвяне на нужните оферти и перспективите за 

привличане на нови партньори. 

По точка 2 от Дневния ред: 

 

1. Г-н Стоян Атанасов представи идеята за визия на сайта на Сдружението, която бе 

приета от участниците в Общото събрание. 

2. Г-жа Станислава Иванова представи списък с планираните през 2013 г. семинари, 

чиято основна цел е да помогне за разширяване на мрежата от клиенти и 

подобряване на  предоставяните от фирмите услуги. 

 

По точка 3 от Дневния ред: 

 

1. По време на Общото събрание бе направена кракта презентация на всяка една от 

фирмите, подали молби за членство в СНЦ Клъстер „Зелени технологии и 

машиностроене” 

2. При последващо гласуване, с пълно мнозинство, за пълноправни членове на 

Сдружението бяха избрани следните фирми: 

- НИНА ГМ Дизайн ЕООД – представител – г-жа Николина Петкова 

- ЮМТ Трейдинг ЕООД – представител – г-н Панайот Славов 

- МАГ ЕООД – представител – г-н Владислав Карипов  

По точка 4 от Дневния ред: 

1. Бяха обсъдени тенденциите в развитието на машиностроителната индустрия в 

България, Европа и Азия. Участниците споделиха своя опит и спецификите при 

работа с чуждестранни фирми, а също и възможностите за развитие на дейността 

на СНЦ Клъстер “Зелени технологии и машиностроене” 

 

Изготвил протокола:  

Стоян Атанасов 

Гр. София, 12.12.2012 г.  


