
 
Изх. № 052 /18.09.2020 г.       

ДО 

  Г-Н ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ  

 УПРАВИТЕЛ    

НА „ЕКОРЕ“ ЕООД  

 

Относно: Членство на „ЕКОРЕ“ ЕООД в БНАЕМПК 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, 

Имаме удоволствието да Ви поздравим с приемането на представляваното от Вас 

дружество „ЕКОРЕ“ ЕООД за пълноправен член на Българската национална асоциация 

„Етерични масла, парфюмерия и козметика“ (БНАЕМПК). Кандидатурата Ви за членство 

беше разгледана и приета единодушно с явно гласуване от членовете на Управителния 

съвет на БНАЕМПК на заседание, проведено на 17.09.2020 г. 

Съобразно решение, взето на заседание на УС и КС на БНАЕМПК, проведено на 

26.01.2017 г., във връзка с критериите за определяне на видове членове, параметри за 

групирането им и размер на членския внос, се определя годишен членски внос на фирма 

„ЕКОРЕ“ ЕООД в размер на 530 лв. в категория Суровини и материали, Оборудване и 

опаковки, Консултантски услуги. 

Съгласно Чл. 21 от Правилника за приемане и освобождаване на членове на 

БНАЕМПК „годишният членски внос е паричен и се заплаща до 31 март на текущата 

година, за която се дължи, по размер, определен от Управителния съвет на БНАЕМПК. 

Тъй като получавате настоящото писмо за прието членство днес, очакваме да платите 

годишния членски внос в едномесечен срок от датата на изпращането му, а именно – до 

18 октомври 2020 г. 

Съгласно чл. 20 на същия Правилник новоприетите членове на БНАЕМПК 

заплащат встъпителен членски внос в размер на 50% от размера на годишния членски 

внос. Встъпителният членски внос на фирма „ЕКОРЕ“ ЕООД, който е в размер на 265 лв., 

следва да бъде заплатен в едномесечен срок от деня на заседанието на УС, на което 

Вашата фирма е приета за член, т.е. до 18 октомври 2020 г.  



 
Екипът на БНАЕМПК изразява своята готовност да представлява и защитава 

професионалните интереси на фирма „ЕКОРЕ“ ЕООД, да работи в посока към издигане 

на обществения престиж на фирмата като активен участник в развитието на 

парфюмерийно-козметичния бранш на България.  

Искрено се надяваме и вярваме, че ще успеем да постигнем ползотворно 

сътрудничество между „ЕКОРЕ“ ЕООД и Българска национална асоциация „Етерични 

масла, парфюмерия и козметика“. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Фактура № 0100003506/18.09.2020 година – еднократен встъпителен членски 

внос за новоприети членове в размер на 265 лв. и годишен членски внос за второ 

полугодие към БНАЕМПК в размер 265лв. 

 

 

С уважение, 

Гергана Андреева    

Изпълнителен директор на БНАЕМПК 

 


