ПРОТОКОЛ
ОТ

УЧРЕДИТЕЛНО

СЪБРАНИЕ

на сдружение „БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ“
Днес, 15.04.2016 г. в гр. София, се проведе Учредително събрание за създаване на
сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност по смисъла на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел.
На заседанието присъстваха лицата учредители, подписали настоящия
протокол.
По предложение на Александър Анатолиев Серафимов се пристъпи към избор на
председател на събранието и протоколчик. За председател беше предложен Любен
Любенов Грънчаров, а за протоколчик – Веселина Красимирова Филипова.
След проведеното гласуване Учредителното събрание единодушно реши:
избира за председател на събранието Любен Любенов Грънчаров, за протоколчик –
Веселина Красимирова Филипова.
Председателят на събранието предложи събранието да се проведе при следния
дневния ред:
1. Учредяване на сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на органи на сдружението и определяне на представителство на сдружението.
Учредителното събрание единодушно прие предложения дневен ред и пристъпи
към разглеждането му.
По дневния ред, учредителите взеха е д и н о д у ш н о следните
РЕШЕНИЯ:
По точка първа:
Учредява се сдружение с нестопанска цел:
 С наименование: Български планински водачи;
 Сдружението ще осъществява дейност в частна полза;
 седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. София, бул.
„Витоша“ 139, вх.Б, ап.8;
 устройството, целите и средствата за постигането им са подробно описани в
Устава на Сдружението;
 съществуването на сдружението не се ограничава със срок.
По точка втора:
П Р И Е М А Устав на Сдружението.
По точка трета:
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1. Органи на сдружението ще бъдат:
Общо събрание и Управителен съвет
Общото събрание има следните правомощия, съгласно чл. 16 от Устава:
Чл. 16. Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Взема решения относно размера и срока за внасяне на допълнителни
имуществени вноски от страна на членовете на Сдружението;
4. Приема бюджета на Сдружението;
5. Приема годишния отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението;
6. Приема годишния отчет за финансовото състояние на Сдружението;
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. Взема решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на член на
Управителния съвет;
9. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, Устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението.
Управителният съвет има следните правомощия, съгласно чл. 23 от Устава:
Чл. 24. Управителният съвет:
1. осъществява управлението на Сдружението и определя председателя и
заместник-председателя от своя състав;
2. приема основните насоки и програмата за дейността на Сдружението;
3. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. разпорежда се с имуществото на Сдружението, при спазване изискванията на
Устава;
6. приема и изключва членове на Сдружението;
7. взема решения относно размера и сроковете за внасяне на членски и
имуществени вноски;
8. взема решение за участието на Сдружението в други организации;
9. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на
Сдружението;
10. подготвя и внася ежегодно в Общото събрание проект за бюджет на
Сдружението;
11. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността си;
12. приема други вътрешни актове на Сдружението;
13. определя щатното разписание и определя длъжностите в Сдружението;
14. назначава ликвидатор при прекратяване на Сдружението без правоприемство;
15. води списък на членовете и регистър с техните имена и контакти;
16. утвърждава символи и печат на Сдружението;
17. обсъжда и взема решения по всички въпроси, които не са от компетентността
на Общото събрание.
2. Първият Управителен съвет ще се състои от 3 /три/ на брой лица с мандат от 5 (пет)
години.
За членове на първия Управителен съвет бяха избрани лицата:
1. Любен Любенов Грънчаров, ЕГН 7812033208
2. Веселина Красимирова Филипова, ЕГН 8601096317
3. Александър Анатолиев Серафимов, ЕГН 8609273044
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На основание чл. 24, т. 1 от Устава за Председател на Управителния съвет беше избран:
Любен Любенов Грънчаров, ЕГН 7812033208
А за Заместник председател на Управителния съвет беше избран:
Александър Анатолиев Серафимов, ЕГН 8609273044
3. Сдружението ще се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Учредителите възложиха на Председателя на Управителния съвет да извърши всички
необходими действия по вписване на Сдружението в съда, както и да осъществи всички
необходими допълнителни регистрации.
След изчерпване на точките от дневния ред, председателят на събранието благодари на
присъстващите и закри Учредителното събрание.

................................................
/Любен Любенов Грънчаров – председател на Учредителното събрание/

................................................
/Веселина Красимирова Филипова – протоколчик/

УЧРЕДИТЕЛИ:
Трите имена

ЕГН/ЛНЧ

1.

Любен Любенов Грънчаров

7812033208

2.

Александър Анатолиев Серафимов

8609273044

3.

Веселина Красимирова Филипова

8601096317

Подпис
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