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До 

ОКРЪЖЕН СЪД - ……………. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                      

От 

1. ……………………………. с ЕГН ……………………. 

постоянен адрес: област ……, община ………, гр. …………….. 

настоящ адрес:  област ……, община ………, гр. …………….. 

лична карта ……………., издадена ………………. 

член на УС и председател на сдружение „…………………………” 

 

 

     ГОСПОДА СЪДИИ, 

     На ................................ г. се проведе учредително събрание, на което бе взето решение за 

учредяване на сдружение „…………………” със седалище и адрес: …………………………… 

 

      В съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел бяха 

определени целите и средствата за постигането им, беше приет уставът и се избраха 

ръководни органи на сдружението. 

 

     Сдружението има за цел  
………………………………………….. 
 

Тази цел ще бъде постигната чрез : 
………………………………………… 

 

Сдружението ще осъществява ДЕЙНОСТ В ЧАСНА ПОЛЗА. 

 

Всеки член на сдружението се задължава да внася ежегодно членски внос, като редът и 

начина на внасяне са определени в устава. 

 

     Сдружението се учредява за неопределено време и ще се занимава със стопанска дейност 

само доколкото е необходимо за постигане на целите му . 

 

     Орган на управление на сдружението е управителният съвет, който ще представлява и 

управлява сдружението и се състои от 3 лица.  В състава на управителния съвет влизат: 

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

……………….. изд. ………………….. 

 

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

……………….. изд. ………………….. 

 

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

……………….. изд. ………………….. 

 

 

     Членове на сдружение „………………………” могат да бъдат дееспособни физически 

лица и юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

които желаят да се ползват от дейността на Сдружението; 
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     Правилата относно възникване и прекратяване на членството са уредени в 

устава на сдружението. 

 

     Разпределянето на останалото след прекратяването на дружеството 

имущество ще се извърши ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ , като правилата за разпределянето са 

посочени в устава. 

 

     МОЛЯ, да постановите решение, с което да впишете в съдебния регистър 

образуваното сдружение с нестопанска цел „……………………………” 

 

     ПРИЛАГАМЕ: 

 

     1.  Устав на сдружението; 

   

     2.  Протокол от учредителното събрание; 

   

     3. Образец от подписа на лицата, които ще представляват сдружението;  

  

     4.  Свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет; 

 

     5. Удостоверение за уникалност на името, издадено от "Информационно обслужване" АД; 

 

     6.  Квитанция за платена държавна такса. 

 

 

 

 

     Дата: …………….   С уважение:     

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

/…………………………/ 
 


