
 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 
 Днес, ............... г., в гр......................... се проведе учредително събрание за учредяване на 

юридическо лице с нестопанска цел по чл. 19 от ЗЮЛНЦ - Сдружение с наименование 

“.......................”.  

  

 На учредителното събрание присъстват лично или чрез упълномощени представители 

следните учредители: 

1. ........................, живущ в град .............................., с ЕГН: ............, л.к. № ...................... 

изд. ................ от МВР............. 

2. ........................, живущ в град .............................., с ЕГН: ............, л.к. № ...................... 

изд. ................ от МВР............. 

3. ........................, живущ в град .............................., с ЕГН: ............, л.к. № ...................... 

изд. ................ от МВР............. 

 

Събранието протече при следния единодушно приет дневен ред: 

 Т.1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение “.......................” като 

юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в частна полза. 

 Т.2 Обсъждане и приемане на подготвения проект за Устав на Сдружението. 

 Т.3.Избор на Управителен съвет и Председател на Сдружението 

 

 По т.1. Учредителите с еднодушие на основание чл.1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, взеха 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

УЧРЕДЯВАТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, с наименование 

“.......................” което ще осъществява дейност в частна полза. 

 

По т.2 от дневния ред, се постави на разглеждане  подготвения проект за Устав на 

Сдружението. След обсъждане на залегналите в него устройствени правила и предвид 

факта, че той съдържа всички реквизити, изискващи се от чл.20 на ЗЮЛНЦ, учредителите с 

единодушие взеха следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 ПРИЕМАТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.  

 

 По т.3 учредителите избраха първия Управителен съвет на Сдружението в състав от 

трима души и първия Председател с мандат от 5 години. След проведеното гласуване, 

Събранието на учредителите с единодушие взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 ИЗБИРА ПЪРВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ “.......................” 

В СЪСТАВ: 

1. ........................, живущ в град .............................., с ЕГН: ............, л.к. № ...................... 

изд. ................ от МВР............. 



 

2. ........................, живущ в град .............................., с ЕГН: ............, л.к. № ...................... 

изд. ................ от МВР............. 

3. ........................, живущ в град .............................., с ЕГН: ............, л.к. № ...................... 

изд. ................ от МВР............. 

 

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО, КОЙТО СЪГЛАСНО 

УСТАВА Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРАВО : 

............................. КАТО ГО ОВЛАСТЯВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА „.......................”. 

Въз основа на горните решения, по силата на които се създаде ново юридическо лице и 

бяха определени неговата структура и органи, Учредителите възлагат на новоизбрания 

председател да пристъпи към съдебна регистрация. 

 Поради изчерпване на дневния ред, учредителното събрание се закри. 

 Настоящият протокол се състави и подписа в 5 /пет/ еднообразни  екземпляра – по 

един за всеки от учредителите, 1 за съда по регистрация и  1 за архива на Сдружението. 

 

 

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л И : 

 

 

.......................................     .......................................     ....................................... 

 

/..................................../     /..................................../      /..................................../ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


