
 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ПРОТОКОЛ  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ,  

ПРОВЕДЕНО НА 10 СЕМТЕМВРИ 2010 ГОДИНА В ГР. СОФИЯ 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР” 

 

В учредителното събрание на сдружение „БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ 

ДОГОВОР” взеха участие законните представители на следните юридически лица: 

1. (наименование на търговеца/юрическото лице, ЕИК по ТР/Булстат), представлявано 

от (три имена, ЕГН, ЛК) 

 

Представителите на учредителите обсъдиха необходимостта от създаване 

Сдружение “БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”,  

което да е приемник на неформалното обединение на търговци, граждански 

организации, синдикални организации и академични институции в България, които са 

членове на Глобалния Договор на ООН и прилагат обществено отговорни практики. 

 

Представителите на учредителите взеха единодушно решение за учредяване на 

сдружение с нестопанска цел с наименование “БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”, което да осъществява дейност в обществена полза. 

 

Представителите на учредителите приеха единодушно на Устав на сдружение 

“БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”, който беше 

подписан от представителите на всички учредители и приложен към настоящия 

протокол. 

 

Общото събрание на представителите на учредителите на основание чл. 28 ал. 2 т. 2 

от Устава избра за членове на Националния съвет на сдружение “БЪЛГАРСКА МРЕЖА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”: 

 

1. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

2. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

3. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

4. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

5. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

6. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

7. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

 

Общото събрание на представителите на учредителите на основание чл. 28 ал. 2 т. 3 

във връзка с чл. 41, ал. 1 от Устава решиха единодушно с явно гласуване Контролният 

съвет “БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”да се състои 

от 3 (трима) члена.  

Общото събрание на представителите на учредителите на основание чл. 28 ал. 2 т. 3 

във връзка с чл. 41, ал. 1 от Устава избра единодушно с явно гласуване за членове на 



 

 

 

Контролния съвет на сдружение“БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”: 

 

1. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

2. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

3. три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на >>>>>>>> от МВР 

>>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 

 

Общото събрание на представителите на учредителите на основание чл. 28 ал. 2 т. 1 

от Устава избра за председател на сдружение “БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ГЛОБАЛЕН ДОГОВОР”: три имена,  ЕГН . Лична карта No.........., издадена на 

>>>>>>>> от МВР >>>>>>>>>>, с постоянен адрес в ................ 
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