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П Р О Т О К О Л 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ” 

 

 Днес, 26.02.2021 г., в гр. София, се състоя заседание на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”, ЕИК 205893543 (по-
долу наричано за краткост “Сдружението”). 

I.  УЧАСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

В заседанието участваха всички членове на Управителния съвет, както следва: 

1. Божидар Николов Илиев; 
2. Янаки Петров Дерменджиев;  
3. Галин Иванов Желязков; 
4. Владимир Тихомиров Петров; 
5. Павел Ангелов Павлов. 

Заседанието има кворум и може да протече редовно и да взима решения. 

II.  ДНЕВЕН РЕД 

 Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на кандидатурата на ХИТ 23 ЕООД, ЕИК 203159255 за член на Сдружение с 
нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”. Кандидата юридическо 
лице е подал редовно попълнени документи – молба за членство, в която декларира, че е запознат и 
приема устава на Сдружението и решение на управителния орган на юридическото лице кандидат 
за член. Кандидата отговаря на условията за членство. 

2. Разглеждане на кандидатурата на Образцово народно читалище „Антон Страшимиров – 
1926“, ЕИК 000671686 за член на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ”. Кандидата юридическо лице е подал редовно попълнени 
документи – молба за членство, в която декларира, че е запознат и приема устава на Сдружението и 
решение на управителния орган на юридическото лице кандидат за член. Кандидата отговаря на 
условията за членство. 

След проведените разисквания и гласуване присъствалите членове на УС взеха следните: 

III. РЕШЕНИЯ 

След станалите разисквания и направените обсъждания, Управителният съвет на 
Сдружението взе следните решения:  

1. По точка първа от дневния ред:  
На основание чл. 10, ал. 5 от Устава, във връзка с чл. 10, ал. 2, Управителния съвет на Сдружението 
реши, че приема за член ХИТ 23 ЕООД, ЕИК 203159255 на Сдружение с нестопанска цел 
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“АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ“, считано от 26.02.2021 г. Настоящето 
решение да се сведе до знанието на обслужващата счетоводна къща, за да се издават ежемесечни 
фактури за членски внос, както и да бъде актуализиран списъка с членовете. 

2. По точка втора от дневния ред:  
На основание чл. 10, ал. 5 от Устава, във връзка с чл. 10, ал. 2, Управителния съвет на Сдружението 
реши, че приема за член Образцово народно читалище „Антон Страшимиров – 1926“, ЕИК 
000671686 на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ“, 
считано от 26.02.2021 г. Настоящето решение да се сведе до знанието на обслужващата счетоводна 
къща, за да се издават ежемесечни фактури за членски внос, както и да бъде актуализиран списъка 
с членовете. 
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