УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
"НСОРБ-АКТИВ" ЕООД
На основание чл.113 от Търговския закон, НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф. д. N 2745/1997
на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление София, ул "Алабин"16-20,
учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и съгласно чл.
114, ал.З от Търговския закон състави настоящия учредителен акт на дружеството.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. (1) Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружество", е
юридическо лице, отделно от своя Едноличен собственик.
(2) Дружеството подлежи на вписване в търговския регистър при Софийския градски съд,
в чиито район е седалището му.
2. Дружеството не отговаря за задължения на Едноличния собственик към трети лица.
Отговорността на Едноличния собственик за задължения на дружеството е ограничена до
задължението да внесе дружествения капитал в пълен размер.
3. Фирмата на дружеството е "НСОРБ - АКТИВ" ЕООД.
4. Седалището на дружеството е гр. София. Адресът на управление е в гр.София,
район Слатина, ул. Голаш 23 (Променено с решение на УС на НСОРБ от 11.05.2012)
5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

6. Дружеството има следния предмет на дейност:
6.1.консултантска дейност в областта на местното самоуправление - разработване на
проекти, стратегии, планове, наръчници, справочници и др.;
6.2. организиране на обучения;
6.3. конгресна и конферентна дейност - провеждане на регионални, национални и
международни семинари в страната и в чужбина; тематични изложения;
6.4. издателска, импресарска и рекламна дейност, информационни услуги;
6.5. създаване на интелектуални продукти и сделки с такива продукти;
6.6. търговско представителство и посредничество;
6.7. организиране на екскурзии в страната и в чужбина;
6.8. всички други дейности, разрешени от закона.
II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

7. Дружеството има капитал в размер на 5 000 лв., разпределен на 50 дяла на стойност по
100лв. всеки един.
8. Едноличен собственик на капитала е НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

9. При учредяването на дружеството Едноличният собственик е внесъл срещу дяловете си
от капитала 3500 лв., представляващи 70% от капитала. Остатъкът ще бъде внесен в
едногодишен срок от вписването на дружеството в търговския регистър.
10. (1) При увеличаване на капитала дялови вноски могат да се правят в пари или в друго
имущество.
(2) Стойността на непаричните вноски се определя според изискванията на Търговския
закон.
(3) Левовата равностойност на вноски в чуждестранна валута се изчислява по курса на
Българска народна банка в деня на плащане на вноската,
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III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО
11. Едноличният собственик взема следните решения за дружеството:
1. изменя и допълва учредителния акт;
2. увеличава и намалява капитала;
3. определя и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го
освобождава от отговорност;
4. приема годишния финансов отчет на дружеството, разпределя печалбата и определя
годишните дивиденти;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и назначава
представител за водене на процес срещу него;
8. взема решения за допълнителни парични вноски;
9. преобразува и прекратява дружеството.
12. (1) Решенията на Едноличния собственик се вписват в специална книга.
Променено с решение на УС на НСОРБ от 14.09.2012 г.:
(2) Правата на едноличния собственик по настоящия учредителен акт и Търговския
закон се упражняват от УС на Националното сдружение на общините в Република
България, в съответствие с устава на сдружението.
(3) Въз основа на решенията на УС на Националното сдружение на общините в Република
България, в отношенията с управителя на дружеството едноличният собственик се
представлява от председателят на УС на НСОРБ или при трайна невъзможност от негова
страна, от изрично упълномощен от него член на УС.
13. Текущото управление и представителството на дружеството пред трети лица се
осъществяват от един управител, избиран от Управителния съвет на Националното
сдружение на общините в Република България.
14. (1) С решение на ОС на НСОРБ ежегодно част от печалбата на дружеството, след
данъчно облагане, се предоставя на НСОРБ за финансиране на неговата дейност по
одобрената програма за съответната година.
IV. ТЪРГОВСКИ КНИГИ И СЧЕТОВОДСТВО
15. Дружеството води търговски книги и счетоводство, които точно отразяват извършваната
търговска дейност и отговарят на изискванията на българското законодателство и
счетоводни правила.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
16. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик ;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в други, предвидени от закона случаи.
Настоящия учредителен акт се подписа на 21.04.2005 г в 2 еднообразни екземпляра - по
един за дружеството и съда по регистрация.
Настоящия учредителен акт е променен с решение на УС на НСОРБ от 11.05.2012 и
заверен на основание чл.119, ал.4 от ТЗ от:
Настоящия учредителен акт е променен с решение на УС на НСОРБ от 14.09.2012 и
заверен на основание чл.119, ал.4 от ТЗ от :

Силвия Георгиева
Управител НСОРБ – Актив ЕООД
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