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ПРОТОКОЛ
от Общоо събраниие на Клъсстер Меххатроникаа и Автом
матизация
ия
съст
тояло се нна 30.05.22017 г., С
София
на основани
ие чл.20, алл. 1 от Устаава на Клъсстер Мехаттронка и
На 30.005.2017 г., н
автоматтизация (КМ
МА) и реш
шение на Уп
правителнияя съвет /УС
С/ от 24 апррил 2017 г.,, се
състоя Р
Редовно оббщо отчетн
но-изборноо събраниее /ОС/, в оф
фиса на Кллъстера на адрес:
София 1592, бул. Асен Йорд
данов №9, ссграда на „Спесима“ О
ООД, ет.2.

исъстваха, следните ччленове и гоости:
На събрранието при
1. д-р инж. Вен
нцислав С
Славков – Председаттел на УС
С и Управител на
песима“ ОО
ОД –София;
„Сп
2. инж
ж. Сашо Въжаров
В
– Зам.Предсседател наа УС и Уп
правител на
н фирма
„Ваанико“ ООД
Д - Благоеввград;
3. инж
ж. Спас Сп
пасов – Преедседател на
н ККС наа КМА – У
Управител на
н фирма
„Уллтрафлекс““ ООД – София;
4. д-р Кирил Желлязков – чллен на УС - Представител на „БС
СК“ ЕООД
Д;
5. г-н Валери Конев
К
– Прредставитеел на фирм
ма „SKF Б
България“ ЕООД –
Соф
фия, чрез пъ
ълномощни
ика си г-н С
Сашо Въжааров;
6. инж
ж. Димитърр Върганов – Упълноомощен прредставителл на фирмаа „Ромтех
3 S““ ООД – грр.Враца;
7. инж
ж. Димитъ
ър
Въргаанов – Упълномощ
У
щен предсттавител на фирма
Лесстопродукт ООД– гр. Враца;
- Упълном
8. г-ж
жа Мария Атанасова
А
мощен преедставител на фирма
Холлдинг“ – Каазанлък;
9. г-н Румен Баллев
фия;
Соф

„Давид

- Упъ
ълномощен представи
ител на фиррма „САТ““ ЕООД–

10. инж
ж. Николин
нка Хинковва - Предсставител наа фирма „М
Мехатроника“ АД –
Габ
брово;
11. инж
ж. Румен Коолев – Пред
дставител н
на фирма „Е
Елна“ ООД
Д – Габровоо;
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12. г-н Иван Геооргиев
- Упълномоощен предсставител н
на фирма „Спесима
„
женеринг“ ООД– Соф
фия;
Инж
13. Прооф. Васил Кавърджик
К
ков – Предсставител на ИМ-БАН;
14. Прооф. Димитъ
ър Карастояянов – Пред
дставител н
на ИИКТ – БАН;
15. Прооф. Димитъ
ър Карастояянов – Пред
дставител н
на БДР;
16. Прооф. Димитъ
ър Карастояянов – Пред
дставител н
на САИ;
17. д-р Кирил Желлязков – чллен на УС - Представител на БС
СК – Смолян
н;
18. Прооф. Костади
ин Костади
инов – Пред
дставител н
на „ГИС Тррансфер цен
нтър“;
19. Доц
ц. Рени Ди
имитрова – Представи
ител на Лааборатория Мехатрони
ика – ТУ
Соф
фия;
20. Илкко Стояновв – Предстаавител на „Г
ГИС Трансфер центърр“;
21. Прооф. Витан Г
Гълъбов – П
Представиттел на АТ н
на КМА;
22. Г-н
н Стефан Дееевски – Чллен на УС н
на КМА;
23. г-ж
жа Даниела Ч
Чонкова – Фондация “ПИК“, член на КС на КМА;
24. г-ж
жа Албена Йотова
Й
– Чллен на АТ на
н КМА;
25. г-ж
жа Петрана Иванова
И
–Ч
Член на АТ
Т на КМА;
26. д-р инж. Алекксандър Или
иев - „Спесима“ ООД
Д
На събранието присъ
ъстват 20 члена на КМ
МА, редовн
но поканени
и, има необ
бходимия
кворрум, което прави събранието леегитимно и то може да взема ррешения п
по всички
въпрроси, които съгласно устава
у
не иззискват кваалифициран
но мнозинсство.
Общ
щото събраание на КМ
МА бе откррито от Преедседателя на УС на КМА – д-рр инж. В.
Слаавков, койтто приветсттва присъсстващите и представви присъсттващите члленове на
КМА
А
на съ
ъбранието. Предложи
и за Предсседател наа събраниеето да бъд
де избран
проф
ф. д-р Косттадин Костаадинов, а за протоколлчик – г-жа Албена Йоотова.
Прооф. Костад
динов представи прроекта за дневен реед, който
присъстващитее и след еди
инодушно гласуване бе
б приет

бе разд
даден на
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
Избор на п
председатеел на ОС, п
протоколчи
ик, председ
дател и коомисия за избор
и
на
1. И
н
ново
ръков
водство.
2. Доклад
Д
на УС за дей
йността на Сдружени
ие КМА за отчетния период – д
докладва
д инж.В..Славков – Председаател на УС на КМА.
д-р
3. Финансов
Ф
отчет на К
КМА за оттчетния пеериод – док
кладва г-ж
жа Пепа Ив
ванова –
с
счетоводна
а къща „С
Силфида“.
ние на
4. Доклад
Д
на Контролн
ния съвет //КС/ за дей
йността и финансово
ф
ото състоян
с
сдружение
е КМА за оотчетния п
период – доокладва г-н
н Спас Спаасов – Преедседател
н КС на К
на
КМА.
на Бюджеет на КМА за 2017 г. – докладваа д-р инж. В.Славков
5. Приемане
П
в–
И
Изпълните
елен Дирек
ктор на КМ
МА.
6. Избор
И
на н
нови Управ
вителен съ
ъвет и Кон
нтролен съв
вет – докладва
п
председате
елят на ком
мисията заа избор на ново ръкооводство.
7. Разни.
Р
Решени
ие по т. 1 „По т. 1 от дневн
ния ред О
Общото съ
ъбрание н
на КМА и
избира за
Предсеедател проф
ф. Костади
ин Костади
инов, а за п
протоколч
чик г-жа Ал
лбена Йотоова.
За – 20,, Против 0 – Въздър
ржали се - 00.

чка 2 от дневния ред г-н В.Слаавков изнессе подробен
н доклад заа дейносттаа на КМА
По точ
иода 20144 – 2017 година. О
Основните моменти засегнати в доклаада бяха:
за пери
организзационна дейност, учаастници и нови
н
членоовe; членскката маса наа КМА е наарастнала
от 25 на 32 члена,, взаимовръ
ъзки межд
ду членоветте в КМА. Изпълнени
и успешно са важни
проекти
и по програама ФАР, ОПК,
О
ОП „„Трансгран
нично сътруудничествоо“. В изпъллнение на
проект „МЕХАТР
РОНИКС“ п
по ОП „Коонкурентносспособностт“ и благод
дарение на усилията
на доц
ц. Рени Ди
имитрова от ТУ Соофия, бе разработен
на програм
ма за обуччение по
„Мехаттроника и автомати
изация“, вкключваща седем моодула. Лоогото на КМА бе
регистррирано катоо търговскаа марка в Патентното
П
о ведомствоо, в процед
дура са и две заявки
за полеззен модел, подадени п
през 2016 гг.
Подчерртано бе, чее КМА е и основен д
двигател в разработен
ната Иновац
ционна стрратегия за
интелиггентна спеециализаци
ия /ИСИС/ с четири приоритеттни направвления, срред които
„Мехаттроника и чисти
ч
техноологии“. Г-н Славковв запозна п
присъстващ
щите с учасстието на
КМА в изграждан
нето на ЦВП и ЦК по ОП „Наукаа и образоввание за инттелигентен
н растеж“,
в прогррамния перриод 2014-2020 г. Г
Г-н Александър Илиеев запозна присъстваащите по
подробн
но с участи
ието на КМ
МА в подготтовката на проекти, като асоции
иран партнььор за три
центъраа в приори
итетно нап
правление „Мехатрон
„
ника и чистти технолоогии“ на И
ИСИС , а
именноо:
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ЦВП в партньорство с 12 инститтута от БА
Ц
АН, СУ-Соф
фия, ТУ-Соофия, ХТМУ
У-София,
Т
ТУ-Габров
о и ТУ-Варрна.
Ц с водещ
ЦК
ща организаация Инсти
итут по мехханика на Б
БАН
Ц с водещ
ЦК
ща организаация ТУ-Гааброво.

Г-н Сллавков доккладва, че К
КМА е поодобрила зн
начително комуникац
цията с дъ
ържавната
админи
истрация, ккато в качееството муу на предсеедател на У
УС на Асооциацията н
на бизнес
клъстеррите /АБК/ е участвалл в изготвяянето на ан
нализ на кллъстеризаци
ията в Бълггария и в
разрабоотването наа Система зза акредитаация на клъстерите.
Подчерртано бе и съвместн
ното участи
ие на представители
и на КМА
А в
междун
народни излложения.

нациоонални и

След дооклада на гг-н Славковв, в станаллата дискуссия мнение изказаха следните
с
члленове на
КМА:
Костадиновв даде задооволителнаа оценка заа дейносттаа на КМА за
з отчетнияя период,
Проф. К
като подчерта ваажността на участиеето на КМ
МА в форрмирането на иноваационната
стратеггия и новите направления за фин
нансиране п
по европейсските прогррами.
Д-р Жеелязков дад
де предлож
жение да сее подкрепятт по активно центроввете за обуучение по
„Мехаттроника“.
Г-жа Ч
Чонкова об
бясни на п
присъстващ
щите механ
низма на ф
финансиран
не по евроопейските
програм
ми и даде сстановище п
па какви програми мооже да се кандидатств
к
ва от КМА..
След станалитее дискуси
ии Пред
дседателя
ие по т. 2 оот дневния
я ред:
Решени

подложи

на

гласуване

следното

„Общото събран
ние на КМ
МА на осн
нование чл
л.16, т.14 от Уставаа на КМА
А приема
годишн
ния отчет за
з дейносттта на Упр
равителния
я съвет на КМА за оттчетния пеериод.“
За – 20,, Против 0 – Въздърж
жали се - 00.
По точка 3 от днеевния ред г-жа П. Ивванова, пред
дставител н
на финансоова къща „С
Силфида“
запознаа присъстваащите с балланса и отччета за при
иходи и раззходи за 20016 г. Бяха дадените
разяснеение по отн
ношение наа основнитее източници на прихооди за КМА
А и перата, по които
се извъ
ършват разхходи. Бешее направенаа констатац
ция, че фи
инансовото състояние на КМА
към насстоящия моомент е незадоволитеелно, тъй ккато има прриходи еди
инствено отт членски
внос. К
КМА е на счетоводн
на загуба. Беше дадеено от прооф. Костад
динов пред
дложение
заплати
ите на член
новете на А
АТ да бъдатт връщани п
под форматта на дарен
ние, за да сее намалят
дължим
мите суми оот КМА. Г-н
Г Въжароов даде преедложение да бъде избран Изп.Д
Директор,
който да
д не е чллен на КМ
МА, за да може да изпълняваа ефективн
но задължеенията си
ръковод
дство на КМ
МА.
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След станалитее дискуси
ии Предсседателя
ие по т. 3 оот дневния
я ред:
Решени

подложи

на

глаасуване

с
следното:

„Общото събран
ние на КМ
МА на осн
нование ч
чл.16, т.7 оот Уставаа на КМА
А приема
годишн
ния финан
нсов отчет на КМА зза отчетни
ия период и на основ
вание чл.166, т.16 от
Уставаа на КМА оосвобождав
ва от отгов
ворност чл
леновете на УС“.
За – 18,, Против 0 – Въздърж
жали се – 2 /г-жа Хин
нкова и г-н
н Колев/.
По точ
чка 4 от дн
невния ред
д – Председ
дателят на Клъстерни
ия Контролния Съвет /ККС/ на
КМА г-н
г Спас С
Спасов изн
несе своя д
доклад, относно дейноста на С
Съвета за отчетния
период. Той запоззна присъстващите с проверките проведен
ни от стран
на на Предсседателят
на ККС
С по изпълн
нение на реешенията на
н УС, на ф
финансовотто и имущеественото състояние
с
на Клъсстера, на доокументаци
ията и архи
ива на УС. Числениятт състав е уувеличен отт 25 на 32
организзации. Имаа напуснали
и 3 фирми.
ККС дааде положи
ителна оцеенка за отччетния пери
иод по отн
ношение на организаационната
дейностт, финансоовото състоояние и учаастието наа КМА в раазлични прроекти в сттраната и
чужбин
на.
Въз осн
нова на изн
несения докклад ККС н
направи слеедните пред
дложения:
1. К
ККС предллага на О
Общото съб
брание на КМА да одобри като
к
цяло работата,
и
извършена
от УС и даа го освободи от отговворност.
2. ККС
К
одобррява по принцип предлаганите в отчетнияя доклад подходи и н
насоки за
д
дейностите
е през следвващия отчеетен период
д, като преп
поръчва ощ
ще:
- Участиее на КМА в ОПИК, „Х
Хоризонт 22020“ и др.;
- Укрепване на реги
ионалните сструктури на
н КМА;
- Популяяризиране д
дейността на
н КМА срред фирмитте и сродн
ните органи
изации на
вътрешния и външ
шни пазари;;
- Своеврееменно инф
формиране на членовеете на КМА
А за предсттоящи мерооприятия;
- Повишааване активвността на всички члеенове на КМ
МА;
- Радикаллно подобрряване форм
мата и съдъ
ържанието на сайта наа КМА.
Г-н Сллавков допъ
ълни доклаада на г-н
н Спасов ккато поясни
и кои са фирмите
ф
н
напуснали
клъстерра и каква е причинатаа за това.
След станалитее дискуси
ии Предсседателя
ие по т. 4 оот дневния
я ред:
Решени

подложи

на

глаасуване

с
следното:

„Общото събран
ние на КМ
МА на осн
нование чл
л.20, т.14 от Уставаа на КМА
А приема
отчета на контроолния съвеет на КМА“.
жали се – 2 /г-жа Хин
нкова и г-н
н Колев/.
За – 18,, Против 0 – Въздърж
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По точ
чка 5 от дн
невния ред
д: г-н Славвков запозн
на присъствващите с б
бюджета наа КМА за
2017 г,, като подччерта, че оосновните разходи сее формираат от заплаащане на заплати
з
и
осигуроовки на АТ
Т, които КМ
МА е длъж
жен да подд
държа за 3 години сллед приклю
ючване на
договорр «Мехатрооникс». Оччаква се оссновните прриходи да бъдат от уучастие на КМА по
проекти
и по новитте оперативни програами. По врреме на ди
искусиите отново бе изразено
станови
ище заплати
ите на АТ д
да бъдат врръщани катто дарение ообратно в касата
к
на К
КМА.
След сттаналите ди
искусии Прредседателяя подложи на
н гласуван
не следнотоо
Решени
ие по т. 5 оот дневния
я ред:
„ Общоото събран
ние на КМА
А приема Б
Бюджета зза 2017 г.“
За – 20,, Против 0 – Въздърж
жали се – 0
По т.6 от
о дневния
я ред г-н Славков
С
пояясни на при
исъстващитте, че порад
ди кандидаттстването
на КМ
МА в проеккти за евроопейско фи
инансиране, се налагаа да бъде уудължен маандата на
стария УС и КС с още една година, тъй
й като смян
ната може д
да доведе д
до админисстративни
проблем
ми при евентуално поодписване н
на договор от нов УС
С. Очаква сее приеманеето на нов
ЗЮЛНС
СЦ, който ще облекччи подмянаата на УС, без да е необходимаа регистрац
ция в съд.
След сттаналите ди
искусии се стигна до сстановище,, че няма прравна пречка и противворечие с
Устава и мандата може бъдее удължен до следващ
щото отчетн
но изборно събрание през
п
2018
г., когатто се очаквва да бъдатт обявени и резултати
ите от конкуурсните сесии. Проф.. Гълъбов
подкреп
пи станови
ището на г-н
н Славков.
След сттаналите ди
искусии Прредседателяя подложи на гласуваане следнотто
Решени
ие по т. 6 оот дневния
я ред :
6.1.“Уд
дължава м
мандата на
н настоящ
щия УС и КС до сследващотто отчетноо-изборно
събран
ние на КМ
МА, с оглед
д завършв
ване на пр
роцедуратаа по кандидатстван
не по ОП
„НОИР
Р“ и влизан
не в сила н
на новия ЗЮЛНЦ.“
З
6.2. „В
Възлага наа УС да раазработи ин
новационн
на стратеги
ия за разв
витие на КМА
К
и да
подготв
ви Клъстера за канд
дидатстван
не по ОПИК
К.“
За – 20,, Против 0 – Въздърж
жали се – 0

чка 7 от дневния реед г-н Слаавков запоззна присъсстващите с молбата н
на фирма
По точ
„ММ М
Механикс О
ООД – гр. П
Пазарджик от 19.01.20017 г. , да сстане член на КМА. С
След като
бяха зап
познати с п
профила наа фирмата, участници
ите в ОС даадоха полоожително сттановище
и приехха „ММ Мееханикс“ О
ООД за член
н на КМА.
Проф. К
Костадиновв даде пред
дложение д
да се промеени сайта на КМА, катто се сложаат всички
награди
и на КМА и бъдат акттуализирани
и всички паартньорства на клъстеера.
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Г-жа Чоонкова дад
де предлож
жение да бъ
ъде актуали
изиран „броонзовия лейбъл“ на К
КМА, при
настоящ
щето посещ
щение на коомисията поо акредитац
ция на клъсстери.
Г-н Слаавков изказза мнение, чче е необхоодимо да сее изработи н
нова стратеегия за дейността на
КМА, да
д се приввличат нови партньорри. Проф. Кавърдикоов призова за по зад
дълбочено
сътрудн
ничество и партньорсттво между фирмите и научните оорганизаци
ии членове на КМА.
След сттаналите ди
искусии Прредседателяя подложи на
н гласуван
не следнотоо
Решени
ие по т. 7 оот дневния
я ред:

1. „Приема
„
зза член на К
КМА – „М
ММ Механи
икс“ ООД,, съгласно писмено
ззаявление от 19.01.20017 г.
2. „КМА
„
да в
въстанови „бронзови
ия“ си лейббъл или даа кандидаттства за „ср
ребърен
л
лейбъл“
наа Европейския секреетарият заа клъстерен
н анализ.“
За – 20,, Против 0 – Въздърж
жали се – 0

и приключвване на дневвния ред, П
Председателля закри Об
бщото събррание на КМ
МА.
Поради

Предсеедател:
/проф.д-р
р К. Костад
динов/

Проток
колчик:
/А.Йотоова/
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