ПРОТОКОЛ
Днес, 31.05.2010 г. се проведе Общо събрание на колектива на “Агролеспроект”
ЕООД, в присъствието на 54 служители, при следният

дневен ред:
1. Подписка в подкрепа на инж. Румен Райков – Управител на Дружеството
2. Приемане на текст на Отворено писмо
3. Набелязване на мерки за предстоящи синдикални действия
На събранието присъстваше представител на КТ “Подкрепа” – г-жа А. Начева.
По т.1 от дневният ред инж. Божидар Стойков запозна присъстващите със Заповедта
на Министъра на Земеделието и храните за освобождаването на инж. Румен Райков от
длъжност и даде разяснение по случая.
По т.2. инж. Снежана Петрова прочете проекто-текст на отворено писмо до
Министър-председателя, Министъра на Земеделието и храните, БТА, КТ “Подкрепа”,
КНСБ, ЛТУ, ИГ при БАН, Съюза на лесовъдите, в което се изразява несъгласието на
колектива на Дружеството да бъде сменен досегашният Управител – инж. Румен
Райков.
По т.3. бяха изслушани мнения и предложения на участниците в събранието
След станалите дебати бяха приети следните

Решения:
1. Колективът подкрепя подписката в подкрепа на инж. Румен Райков
2. Да бъде излъчена група, която да представлява колектива пред отговорните
институции. Групата включва председателите на двете синдикални организации и
представители на колектива
- инж. Галин Танев
- инж. Емилия Петрова
- инж. Божидар Стойков
- инж. Снежана Петрова
3. Да се разпрати писмото до колегите от трите филиала за подкрепа с подписка;
4. Пристъпване към гражданско неподчинение от 01.06.2010г до възстановяване на
инж. Румен Райков на поста Управител на “Агролеспроект” ЕООД.

Протоколчик:
(В. Калъпчиева)

Председателстващ събранието:
(инж. Я. Пенков)

ПРОТОКОЛ
Днес, 01.06.2010 г. се проведе Общо събрание на колектива на “Агролеспроект”
ЕООД, в присъствието на 49 служители, при следният

дневен ред:
1. Запознаване на колектива на Дружеството с отговора на Министъра на
земеделието и храните на наше Отворено писмо от 31.05.2010 г.
2. Обсъждане на по-нататъшните действия
На събранието присъстваше представител на КТ “Подкрепа” – г-жа А. Начева.
По т.1 от дневният ред инж. С. Петрова прочете писмото на Министъра на
земеделието и храните в отговор на Открито писмо от колектива на “Агролеспроект”
ЕООД, относно освобождаването от длъжност на Управителя на Дружеството –
инж. Румен Райков.
По т.2. бяха изслушани мнения и предложения на участниците в събранието.
След станалите дебати бяха приети следните

Решения:
1. Колективът взе с пълно мнозинство решение да се проведе пресконференция в
БТА, за да бъдат запознати медиите със ситуацията в Дружеството.
2. Колективът взе с пълно мнозинство решение да бъдат продължени протестните
действия – гражданско неподчинение, започнало от 1.06.2010 г. и недопускане на
външни лица в сградата на Дружеството до решаване на проблемите,

Протоколчик:
(В. Калъпчиева)

Председателстващ събранието:
(инж. Сн. Петрова)

