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Балкански Водороден Клъстер, 
България, гр. София, 

2022 г. 

П Р О Т О К О Л 
от заседание на управителния съвет на  

Сдружение „Балкански водороден клъстер“, 
ЕИК 206636548 

 

Днес, 10.09.2021 г., в 13:30 часа в гр. София се проведе заседание на 
Управителния съвет на Сдружение „Балкански водороден 
клъстер“, ЕИК 206636548 („Сдружението“), със седалище и адрес на 
управление в гр. София, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 5, офис 13, като 
всички членове на Управителния съвет бяха надлежно уведомени 
за провеждането му. 

На заседанието на Управителния съвет присъстваха всичките му 
членове, а именно: 

 Гая Ин ЕООД, ЕИК 206585331, представлявано от Мая Иванова 
Тодорова; 

 Грийн Иновейшън ООД, ЕИК 204018802, представлявано от 
Драгомир Иванов Иванов; 

 Ту Гоу ЕООД, представлявано от Петър Петров Христов; 
 София Констръкшън Системс Къмпани ЕООД, ЕИК 204788549, 

представлявано от Спасислава Иванова Цекова; 
 Александър Стефанов Стефанов 

и след направени разисквания и обсъждания и при наличието на 
всички условия за вземане на валидни решения, съгласно закона и 
Устава на Сдружението, взеха с единодушие следните 

Решения: 

1. На основание чл. 5.6. от устава на Сдружението определя 
такса – редовен членски внос, който се дължи от членовете 
на Сдружението в размер от 20 (двадесет) евро на месец или 
240 (двеста и четирдесет) евро на година. 

2. Всички пълноправни членове на Сдружението се задължават 
да заплащат членския внос за цялата календарна година 
(наведнъж за всички 12 месеца) в срок до края на месец януари 
на съответната година. 

3. В съответствие с чл. 5.6.3. от устава новопостъпилите 
членове заплащат членски внос за оставащите месеци от 
годината, считано от месеца на приемане като член в 
Сдружението и за период до края на текущата година в срок 
до края на месеца следващ този на приемане. 

http://www.bh2c.eu/

