Общо събрание на БНАЕМПК,
09.05.2018 г.
На 09.05.2018 г. /сряда/ в гр. Пловдив, в хотел „Империал“, зала „Империал“ се
проведе отчетно Общо събрание на Българската Национална Асоциация „Етерични
Масла, Парфюмерия И Козметика“. От 111 пълноправни членове на БНАЕМПК на
Общото събрание присъстваха представители на 27 фирми, от които 19 управители и 8
пълномощници. Официални гости на Общото събрание бяха: г-жа Маргарита Попова заместник-председател и главен секретар на БСК, г-н
Росен Сиркьов - Директор "Браншови организации",
Работодателски системи, БСК, г-жа Добрина Проданова
– председател на Търговско-промишлена Камара –
Пловдив, както и доц. Валентина Багдасарян, дб и доц.
Антон Тачев, дм от Националния център по обществено
здраве и анализи.
Общото събрание бе обявено с начален час 11:00
часа, но поради липсата на кворум бе отложено с един
час.
В периода между 11:00 и 12:00 часа бяха
представени две презентации: първата бе на тема
„Европейско финансиране на проекти – условия и
възможности за сектора“ с лектор г-жа Цонка Дрянкова, ЕнвиПроАдвайс ЕООД, а с
втората презентация г-н Илия Диков представи новата етикетираща машина на СТС
Електроникс ООД, която е предназначена за лепене на един или два самозалепващи
етикета върху цилиндрични съдове с гладки стени.
На Общото събрание изпълнителният директор на БНАЕМПК – г-жа Гергана
Андреева представи Отчета за дейността на УС на БНАЕМПК за 2017 г., както и
Проектопрограмата за дейността на БНАЕМПК през 2018 г., които след проведено
гласуване бяха единодушно приети от присъстващите членове. Г-жа Елена Вълкова –
главен счетоводител на БНАЕМПК представи Бюджет 2018 г. на асоциацията, който
също бе единодушно приет от присъстващите членове.
Съобразно т. 5 от дневния ред на Общото събрание г-ца Марина Иванова – офис
мениджър на БНАЕМПК уведоми присъстващите членове за изменение на Правилника
за приемане и освобождаване на членове, касаещо процедурата за приемане на нови
членове. Изменението бе прието от присъстващите членове, само един от които гласува
с „въздържал се“.
По предложение на г-н Любомир Стефанов бе прието решение, съгласно което
Контролният съвет в 30-дневен срок, считано от датата на Общото събрание, да изготви
отчет за дейността на БНАЕМПК за 2017 г.
След изчерпване на точките от дневния ред, на присъстващите бе представена
още една презентация от страна на ЛС ТЮБС АД.

