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УСТАВ  
на Сдружение с нестопанска цел, с наименование: 

 “КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БАСКЕТБОЛА - Самоков” 
 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл1./1/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - “КЛУБ НА 

ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БАСКЕТБОЛА - Самоков”, наричано по- долу за 

краткост “Сдружението” е юридическо лице, отделно от членовете си, чиято дейност се 

осъществява съобразно разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, Устава на сдружението и решенията на Общото събрание на сдружението. 

/2/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 

/3/ Членовете на сдружението отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 

Чл2./1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 

“КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БАСКЕТБОЛА - Самоков”. 

/2/ Наименованието на сдружението, седалището, адреса, данните за регистрация, 

вкл. БУЛСТАТ, се посочват във всяко писмено изявление и кореспонденция от 

името на сдружението. 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
 

Чл.3./1/ Седалището и адресът на управление  на сдружението е гр.Самоков, ул.Тодор 

Пеев” № 18. 

 

СРОК 
 

Чл.4.Сдружението не е ограничено със срок. 

 

ЦЕЛИ 
 

Чл.5. Основните цели на сдружението са:  
1.Развитието и утвърждаването на спорта в Община Самоков. 
2.Насърчава,   подпомага  и  съдейства  за развитието на баскетбола в гр.Самоков. 
3.Създаване на условия за привличане на млади хора като привърженици на 

баскетбола и  увеличаване на броя на посетителите на състезания по баскетбол. 
4.Стимулира участието на населението на Община Самоков  в организирани 

спортни занимания и мероприятия. 
5.Предприема публично обсъждане на значими за спорта в Община Самоков, и в 

частност на баскетбола  проблеми; 
6.Осъществява  разработването  и   реализацията   на   проекти свързани с 

развитието на баскетбола в Община Самоков,  за генериране на нови идеи и програми,  и 

работи за положителна промяна на отношението на обществото към спорта и баскетбола, 

в сътрудничество с различни институции в т.ч. с органите на общинската администрация 

на община Самоков с държавни органи, частни юридически и физически лица; 

7.Създаване и поддържане на  връзки със сходни сдружения, спортни клубове, 

организации и спортни  центрове в страната и по света, с цел обмяна на знания и опит. 

8.Предоставя информация и оказва съдействие за осъществяване на делови 

контакти в страната и чужбина,  развива национално и международно сътрудничество за 

обмен на опит и информация в областта на спорта, и в частност на баскетбола. 

Средствата за постигане на целите: Сдружението реализира своите цели чрез: 

1.Организиране   на  посещения на баскетболните мачове в гр.Самоков 
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2.Организиране на посещения на баскетболни мачове при гостуване на 

баскетболни отбори  от гр.Самоков в страната и в чужбина. 

3. Реализирането на благотворителни дейности, с цел набирането на средства за 

подпомагане развитието на баскетбола в гр.Самоков 

4.Предоставяне на консултации и съвети в областта на дейността на сдружението. 

5.Разработване, организиране и провеждане на специализирани курсове и 

програми, за обучение в съответствие с постигане на целите на сдружението. 

6.Подпомагане членовете на сдружението и всички заинтересовани лица за 

установяване на делови контакти и създаване на делови отношения по повод и във връзка 

с баскетбола в страната и чужбина. 

7.Сътрудничество с български и чуждестранни организации, които имат сходни 

цели и дейности. 

8. Разработване, кандидатстване и участие в управление на проекти. 

9.Други дейности, които способстват за постигане целите на сдружени ето.  
 

Чл.7.Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: 

- членски внос 

- дарения 

- спонсорство 

- приходи от участия в европейски и други програми, и др. средства незабранени със 

закон. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 
 

Чл.8. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА 

БАСКЕТБОЛА - Самоков”, ще осъществява своята дейност в частна полза. 

Чл.9. Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, 

обезпечаващи финансирането на програми осъществяващи целите и задачите му. 

ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 10. Участието в сдружението е доброволно. То е открито за членуване на всички 

юридически лица и физически лица, обществени и частни институции от страната и 

чужбина, които приемат устава, споделят целите на сдружението и подпомагат 

реализацията им. Членството може да бъде индивидуално. Юридическите лица членуват 

чрез законно определени представители. 
Чл. 11. /1/ Нови членове на сдружението се приемат от Общото събрание чрез молба, 

отправена до Управителния съвет, който я представя за одобрение на следващото Общо 

събрание. В тази молба кандидатът трябва да заяви, че споделя целите на сдружението и е 

съгласен с устава. 

/2/ Членството се счита за възникнало от датата на решението за приемане на 

Общото събрание. 

 
                                               ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

Чл. 12. Всеки член на сдружението има право: 

1.  Да участва в управлението му и да упражняба правото си на един глас в Общото 

събрание при взимане на решенията; 

2. Да участва във всички инициативи на сдружението в съответствие с решенията 

на ръководните му органи; 

3. Да избира и бъде избиран в органите на сдружението; 

4. Да бъде осведомяван за дейността на сдружението, да получава информация и да 

участва в обсъждането и оценяването дейността на сдружението; 
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5. Да напуска сдружението доброволно; 

6. Да ползва привилегии, произтичащи от членството му;  

Чл. 13. Всеки член на сдружението е длъжен: 

1. Да спазва настоящия устав; 

2.  Да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните му органи; 

3. Да съдейства за постигане целите на сдружението; 

4.  Да не използва по какъвто и да е начин членството в сдружението за цели, 

противоречащи на устава му; 

5. Да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото 

имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и 

го злепоставят; 

6.Да внасят в срок определения с решение на УС членски внос. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 14. /1/ Членството се прекратява: 

1.  По собствено желание, чрез едностранно писмено волеизявление, подадено до 

Управителния съвет; 

2.  Поради смърт на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение; 

3. Поради прекратяване на юридическото лице; 

4. Изключване с решение на Общото събрание; 

5. При отпадане, поради невнасяне на установеният членски внос и системно 

неучастие в дейността на сдружението. 

/2/ Основание за изключване е неспазване на устава и решенията на Общото 

събрание, както и при наличие на поведение, което прави по-нататъшното членство 

несъвместимо. 

/З/ С обикновено мнозинство от членовете на сдружението, Общото събрание може 

да изключи редовен член, който: 

1.   Грубо е нарушил настоящия устав; 

2.  С дейността си подронва авторитета на сдружението; 

                    3.Провежда политическа дейност или агитация в рамките на или чрез сдружението. 

 Чл. 15. /1/ Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото 

събрание, когато член на сдружението: 1. не е внесъл или е просрочил 3 последователни 

вноски на членския си внос; 2. е преустановил участието си в дейността на сдружението. 

             /2/ Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите 

на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в 

документацията на сдружението. 

Чл.16. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на евентуално 

направени  имуществени вноски и/или дарения. Прекратилия членството си член на 

сдружението е длъжен да внесе просроченият членски внос за периода на членството му. 

 

 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 17. Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е 

управителният съвет. 

 

 ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Чл. 81. /1/Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 

             /2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. 

            /3/Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено 

пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания 

на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един от 

членове и да преупълномощават с правата си трети лица.  
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КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

Чл. 19. Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава; 

2. приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за 

извършване и отчитане на стопанската дейност. 

3.избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя 

възнаграждението им; 

4. приема и изключва членове; 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. взема решение за участие в други организации; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

9. приема бюджета на сдружението; 

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществени вноски; 

11. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на 

закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от 

закона или настоящият Устав. 

14. взема решение за образуване на специални фондове, като техните специфични 

цели, източници и начинът им на финансиране се определят с решението за тяхното 

образуване. 

  

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.20. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. 

Чл.21. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на 

сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той 

не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието 

се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или 

натоварено от тях лице. 

Чл. 22. Поканата за свикване на  Общото събрание се връчва на членовете на сдружението 

лично срещу подпис, или се изпраща  чрез писмо с обратна разписка,  и/или  се поставя  на 

мястото за обявление в сградата, където се намира седалището на сдружението най-малко 

7/седем/ дни преди датата на събранието. В нея се посочват деня, часа, мястото и дневния 

ред за провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква. 

Чл. 23. Седем дни преди датата на провеждане на ОС писмените материали, свързани с 

дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на 

сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване. 

       

КВОРУМ 

Чл. 24. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия 

дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. 

            /2/ Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в 

които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва 

се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към 

протокола за него. 

  

ГЛАСУВАНЕ 

Чл. 25. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. 
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КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл.26. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, негов съпруг или роднини по права линия  без ограничения, по съребрена 

линия  до четвърта степен, или по сватовство  до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 

  

РЕШЕНИЯ 

Чл. 30. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 

гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 19, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано 

мнозинство 2/3 от присъстващите. 

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в 

поканата дневен ред на заседанието. 

 

ПРОТОКОЛ 

Чл. 32. /1/ За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от 

председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за 

верността на съдържанието му. 

           /2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 

материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна 

книга. 

           /3/ Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното 

отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

 

КОНТРОЛ 

Чл. 33. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират 

съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на 

решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в 

едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на 

приемането му. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 34. Състава на Управителният съвет се състои от 3/три/ до 5 /пет/ лица  членове на 

сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за 

членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението. Общото събрание с 

нарочно решение определя  конкретно броя на членовете на съответния УС. 

Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от 5 /пет/ години, като неговите членове 

могат да бъдат преизбирани неограничено. 

Чл. 36. Управителният съвет: 

1.избира председател, който представлява сдружението. 

2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този 

Устав.  

4.взема решение при нужда да се направят имуществени вноски от членовете на 

сдружението в определен размер, начин и срок. 

5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 

6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

включително тази в обща полза и носи отговорност за това; 

8. приема правила за работата си; 

9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от 

компетентността на общото събрание на сдружението. 
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Чл.37. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова 

инициатива, и/или от секретяря на УС, но не по-рядко от веднъж на 6 /шест/ месеца, както 

и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят или секретаря не 

свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от 

заинтересуваните членове. 

Чл.38. /1/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

членовете на управителния съвет.  

           /2/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако 

протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове 

на управителния съвет. 

            /3/ Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат 

разпоредбите на чл. 32. 

Чл.39. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово 

отсъствие  от Секретаря на управителния съвет. 

Чл.40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези 

по чл. 36, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ  с мнозинство от всички членове. 

Чл.41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание 

решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или 

предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен 

срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, 

увреждащи имуществото и интересите на сдружението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл.43. Председателят представлява сдружението.  

Чл. 44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни 

действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на сдружението. 

 

КЛОНОВЕ 

Чл.45. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват 

клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението. 

 

ИМУЩЕСТВО 

Чл. 46. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни 

права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от 

закона. 

Чл. 47. /1/Източници на средства на сдружението са членския внос на членовете, дарения 

от физически и юридически лица, спонсорство, стопанската дейност, предвидена в 

настоящия Устав, целево финансиране на проекти, разработки и други дейности, одобрени 

с решение на Общото събрание. 

 /2/ При нужда Управителния съвет може да вземе решение членовете на 

сдружението да направят допълнителни извън тези по чл.48, ал.2 имуществени вноски за 

подпомагане дейността на сдружението. 

Чл. 48. /1/ Учредителите не дължат първоначални имуществени вноски при учредяване на 

сдружението. 

 /2/ Всеки член на сдружението дължи месечен членски внос в размер: за 

физически лица от 5/пет/лева, за юридически лица – от 50 /петдесет/ лева, платими от 

01.09.2016г. от 1-во до 10-то число на всеки текущ месец. Отстъка в размер на 50% от 

стойноста на сезонната абонаментна карта за мачовете на мъжкият представителен 

баскетболен отбор на Рилски спортист-Самоков е полагаема на всеки член на клуба, който 

е заплатил стойноста на минимум шест  месечни вноски. 

Чл. 49. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе 

решение за допълнителни вноски на членовете за покриването на загубата  с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 
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Чл.50. Предмет на дарение и завещание в полза на сдружението могат да бъдат парични 

суми, права върху движимо и недвижимо имущество, интелектуална собственост, 

издателски права, дарения във вид на доброволен труд, ценности, осигуровки, дялове и 

акции в търговски дружества и др. 

                                          

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 51. /1/ Сдружението ще развива всякакви разрешени от закона дейности. 

Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета 

на основната дейност за която е регистрирано, като използва прихода за постигане на 

определените в устава цели. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда 

определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.          

           /2/ Допълнителната стопанска дейност на Сдружението има за предмет:    

-Подготовка, организация и осъществяване на пътувания в страната и чужбина 

на привърженици на баскетбола и други заинтересовани лица на спортни състезания и 

мероприятия 

-Покупка и продажби  на фланелки, флагчета, значки и други атрибути за 

баскетболните мачове  

-Издаване,    отпечатване    и    разпространяване    на    брошури, 

информационни   бюлетини,   рекламни   материали   и   др.   издания,   които 

сдружението смята за необходими и желателни за своите цели 

-Създаване на специализирани и развлекателни аудио, видео и мултимедийни 

продукти с насоченост – развитието на спорта и в частност на баскетбола  

повишаването на спортната културата и знания на хората, за утвърждаванато на 

спортните ценности, образуване и участие в търговски дружества, съгласно нормите 

на българското законодателство. 

             /3/ Приходите от дейността могат да се използват само за постигане целите 

на сдружението. Сдружението не разпределя печалба. 

                          

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

Чл. 52./1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и 

ЗЮЛНЦ. 

           /2/ За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по 

чл.41, ал.3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано 

мнозинство 2/3 от всички негови членове. 

           /3/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както 

и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или 

възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на 

сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени. 

                                             

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ 

Чл. 53. /1/ В срок до 31.03. на всяка година управителният съвет съставя заверен годишен 

счетоводен отчет. 

          /2/ В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по 

чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ. 

          /3/ В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в 

централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада 

си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи. 

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 54. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за 

протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, 
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изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на 

съдържанието им 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 55. Сдружението се прекратява: 

1. по решение на Общото събрание; 

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 

ЗЮЛНЦ. 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.56. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат 

разпоредбите на Търговския закон при съблюдаване разпоредбите на чл.43 и сл. от 

ЗЮЛНЦ. 

          /2/ Ликвидацията се извършва от управителния съвет, или от определено от него 

лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от 

окръжния съд по седалището. 

Чл.57. /1/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на 

най -близкото по седалище Сдружение на територията на гр. Самоков, определено за 

обществено полезна дейност със същия или сходен предмет Ако имуществото не бъде 

предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното 

сдружение. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на 

неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се 

заместват по право от повелителните му правила. 

§ 2. Този Устав е приет на Общо събрание, на СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- “КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БАСКЕТБОЛА - 

Самоков”, проведено на 03.09.2015 г.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:                                              СЕКРЕТАР НА УС: 

              / Тодор Александров Ковачев /                              / Димитър Илиев Георгиев / 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛ: 

                        / Димитър Павлов Саулов /                             

 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО: 

 

1.Тодор Александров Ковачев, ЕГН  7011167266                        .......................             

                                                                                                                /подпис/ 

 

2. Димитър Илиев Георгиев, ЕГН 7903137266                       ……................... 

                                                                                /подпис/ 

 

 

3. Георги Димитров Митрев, ЕГН  8806257221                        .......................            

                                                                               /подпис/ 

 

4.Димитър Павлов  Саулов,  ЕГН 8411307220                        ............................ 

                                                                           /подпис/ 
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5.Александър Александров Макатев,, ЕГН 7103017322       ……................... 

                                                                               /подпис/ 

 

6.Димитър Георгиев Рътаров,  ЕГН 7505017305         ……................... 

                                                        /подпис/ 
                                                                                                                                                          
 

7.Васил Христов Джимбов,  с ЕГН 7311047404           ……................... 
                                                   /подпис/ 

 

                                                                                                                                  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: .................................................. 
Тодор Александров Ковачев, с ЕГН 7011167266,  с постоянен адрес: гр.Самоков, 

ул.”Рила планина” № 14, притежаващ л.к. № 641001486, издадена на 01.10.2010 г. МВР 

София обл 


