ПРОТОКОЛ
от
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” – НАПТО

Днес, 01.08.2017 г. в гр. Варна се проведе Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза с наименование „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО.
На учредителното събрание в качеството си на учредители присъстват:

1. Тодор Росенов Райков, живущ в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с ЕГН:*********,
л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
2. Цветомила Пепиева Цветкова, живуща в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с
ЕГН:*********, л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
3. Емилия Петрова Георгиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” №*** с ЕГН:**********, л.к. №**********,
изд.**.**.***** от МВР ******;
4. Минко Милчев Милев, живущ в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с ЕГН:*********,
л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
5. Нели Миткова Ерменлиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” № *** с ЕГН: **********, л.к. №**********,
изд. **.**.**** от МВР ******;
6. Христо Атанасов Славов, живущ в гр. *****, ул. „*****” №***, ет.***, ап.*** с ЕГН:**********, л.к.
№**********, изд. **.**.**** от МВР ******;
7. Георги Симеонов Георгиев, живущ в гр. *****, ул. „*****” №***, ет.***, ап.***, с ЕГН:**********, л.к.
№ **********, изд. **.**.**** от МВР Варна;
8. Мариана Димитрова Маринова, живущ в гр. *****, ул. „*****” №***, вх.***, ет.***, ап.*** с
ЕГН:**********, л.к. №**********, изд. **.**.**** от МВР ******;
9. Светослав Ангелов Йорданов, живущ в гр. Варна, ул. „*****” №***, вх.***, ет.***, ап. *** с
ЕГН:**********, л.к. №**********, изд. **.**.**** от МВР ******;
10. Ивелина Миткова Недялкова, живуща в гр. *****, ул. „*****” №***, с ЕГН:**********, л.к. №
**********, изд.**.**.**** от МВР ******;
които се събраха доброволно с цел учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена
полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
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Учредителното събрание се откри от учредителя г-н Тодор Росенов Райков, който приветства
присъстващите учредители и разясни процедурата за провеждане и гласуване по време на
Учредителното събрание и предложи за Председател, Секретар и Преброител на Учредителното
събрание да бъдат избрани както следва, а именно:
1. За Председател на Учредителното събрание: г-жа Емилия Петрова Георгиева с ЕГН: **********
2. За Секретар на Учредителното събрание: г-жа Цветомила Пепиева Цветкова с ЕГН: **********
3. За Преброител на Учредителното събрание: г-н Георги Симеонов Георгиев с ЕГН: **********
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване.
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Избира г-жа Емилия Петрова Георгиева с ЕГН: ********** за Председател на Учредителното
събрание;
2. Избира г-жа Цветомила Пепиева Цветкова с ЕГН: ********** за Секретар на Учредителното
събрание;
3. Избира г-н Георги Симеонов Георгиев с ЕГН: ********** за Преброител на Учредителното събрание.
Избраната за Председател на Учредителното събрание г-жа Емилия Петрова Георгиева благодари за
гласуваното доверие и предложи заседанието на Учредителното събрание да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение „Национална асоциация по превенция и
терапевтично обучение” – НАПТО като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза
по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
2. Обсъждане и приемане на подготвения проект за Устав на Сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на Сдружението;
4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружението;
5. Избор на Зам.-председател на Управителния съвет на Сдружението;
6. Избор на Секретар на Управителния съвет на Сдружението;
7. Избор на Контролна Комисия на Сдружението;
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване.
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
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Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно
мнозинство следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Заседанието на Учредителното събрание да се проведе съгласно следния ДНЕВЕН РЕД, а именно:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение „Национална асоциация по превенция
и терапевтично обучение” – НАПТО като юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ);
2. Обсъждане и приемане на подготвения проект за Устав на Сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на Сдружението;
4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружението;
5. Избор на Зам.-председател на Управителния съвет на Сдружението;
6. Избор на Секретар на Управителния съвет на Сдружението;
7. Избор на Контролна Комисия на Сдружението;
По т. 1 от дневния ред
Председателят на Учредителното събрание г-жа Емилия Петрова Георгиева даде думата на г-н Тодор
Росенов Райков, който даде разяснения относно новостите с сферата на превенцията и терпевтичното обучение
като подход в областта на интегрираните грижи. Останалите учредители акцентираха вниманието върху ролята
на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза по отношение развитието на различни
превантивни програми и програми за терапевтично обучение и изразиха категорично мнение, че е необходимо
учредяване на юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с фокус върху превенцията и
терапевтичното обучение.
Г-н Тодор Росенов Райков предложи на учредителите да гласуват положително за учредяване на
юридическо с нестопанска цел в обществена полза с наименование: Сдружение „Национална асоциация по
превенция и терапевтично обучение” – НАПТО със седалище и адрес на управление: Област Варна, Община
Варна, гр. Варна, ул. „Кюстенджа” 24.
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване.
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Учредяват Сдружение „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО със
седалище и адрес на управление: Област Варна, Община Варна, гр. Варна, ул. „Кюстенджа” 24 като
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
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По т.2 от дневния ред:
Председателят на Учредителното събрание г-жа Емилия Петрова Георгиева постави на разглеждане
подготвения проект на Устав на Сдружението. След обсъждане на неговото съдържание и залегналите в него
устройствени правила и предвид факта че съдържа всички реквизити по чл. 20 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) г-жа Емилия Петрова Георгиева предложи учредителите да гласуват положително
приемането на Устава.
Други предложение нямаше. Предложението беше подложено на гласуване:
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Приема Устава на Сдружение „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО.
По т.3 от дневния ред:
Председателят на Учредителното събрание г-жа Емилия Петрова Георгиева даде думата за изказвания
и предложения.
Учредителят г-жа Мариана Димитрова Маринова предложи да бъде избран Управителен съвет на
Сдружението в следния състав, а именно:

1. Тодор Росенов Райков, живущ в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с ЕГН:*********,
л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
2. Цветомила Пепиева Цветкова, живуща в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с
ЕГН:*********, л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
3. Емилия Петрова Георгиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” №*** с ЕГН:**********, л.к. №**********,
изд.**.**.***** от МВР ******;
4. Минко Милчев Милев, живущ в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с ЕГН:*********,
л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
5. Нели Миткова Ерменлиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” № *** с ЕГН: **********, л.к. №**********,
изд. **.**.**** от МВР ******;
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване:
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
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Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Избира Управителен съвет на Сдружение „Национална асоциация по превенция и терапевтично
обучение” – НАПТО в следния състав, а именно:
1. Тодор Росенов Райков, живущ в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с ЕГН:*********, л.к.
№:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
2. Цветомила Пепиева Цветкова, живуща в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с
ЕГН:*********, л.к. №:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
3. Емилия Петрова Георгиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” №*** с ЕГН:**********, л.к. №**********,
изд.**.**.***** от МВР ******;
4. Минко Милчев Милев, живущ в гр. *****, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с ЕГН:*********, л.к.
№:*********, изд. **.**.**** от МВР ******;
5. Нели Миткова Ерменлиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” № *** с ЕГН: **********, л.к. №**********, изд.
**.**.**** от МВР ******;
По т.4 от дневния ред:
Председателят на Учредителното събрание г-жа Емилия Петрова Георгиева предложи за Председател
на Управителния съвет на Сдружение „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО
да бъде избран г-н Тодор Росенов Райков, живущ в гр. ******, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с
ЕГН:**********, л.к. №**********, изд. **.**.**** от МВР ******. Той благодари за гласуваното доверие и представи
своята концепция за развитието на Сдружението.
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване:
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Избира г-н Тодор Росенов Райков, живущ в гр. Бургас, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет.***, ап.***, с
ЕГН:**********, л.к. №**********, изд.**.**.**** от МВР ****** за Председател на Управителния съвет на
Сдружение„Национална асоциация по прeвенция и терапевтично обучение” – НАПТО.
По т.5 от дневния ред:
Г-н Тодор Росенов Райков предложи за Зам.-председател на Управителния съвет на Сдружение
„Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО да бъде избрана г-жа Цветомила
Пепиева Цветкова, живуща в гр. Враца, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. *** с ЕГН: **********, л.к. №**********,
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изд. **.**.**** от МВР ******. Тя благодари за гласуваното доверие и представи своята концепция за развитие на
Сдружението.
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване:
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Избира г-жа Цветомила Пепиева Цветкова, живуща в гр. Враца, ж.к. „*****”, бл. ***, вх. ***, ет. ***,
ап. *** с ЕГН: **********, л.к. №**********, изд. **.**.**** от МВР ***** за Зам.-председател на Управителния съвет
на Сдружение „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” - НАПТО
По т.6 от дневния ред:
Г-жа Цветомила Пепиева Цветкова предложи за Секретар на Управителния съвет на Сдружение
„Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” да бъде избрана г-жа Емилия Петрова
Георгиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” № *** с ЕГН:**********, л.к. № **********, изд. **.**.***** от МВР ******. Тя
благодари за гласуваното доверие и представи своята концепция за развитие на Сдружението.
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване:
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Избира г-жа Емилия Петрова Георгиева, живуща в гр. *****, ул. „*****” № *** с ЕГН: **********, л.к. №
**********, изд. **.**.**** от МВР ****** за Секретар на Управителния съвет на Сдружение „Национална
асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО
По т.7 от дневния ред:
Председателят на Учредителното събрание г-жа Емилия Петрова Георгиева даде думата за изказвания
и предложения.
Учредителят г-жа Нели Миткова Ерменлиева предложи да бъде избрана Контролна комисия на
Сдружението в следния състав, а именно:
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1. Ивелина Миткова Недялкова, живуща в гр. *****, ул. „*****” № *****, с ЕГН: **********, л.к. №**********, изд.
**.**.**** от МВР ******
2. Георги Симеонов Георгиев, живущ в гр. *****, ул. „*****” № ***, ет. ***, ап. ***, с ЕГН:**********, л.к.
№**********, изд. **.**.**** от МВР ******
3. Христо Атанасов Славов, живущ в гр. *****, ул. „*****” № ***, ет. ***, ап. *** с ЕГН:**********, л.к.
№**********, изд. **.**.**** от МВР ******
Други предложения нямаше. Предложението беше подложено на гласуване:
Гласували:
ЗА: 10 (десет)
ПРОТИВ: 0 (няма)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 (няма)
Въз основа на проведеното гласуване и резултата от него Учредителното събрание взе с пълно мнозинство
следното

РЕШЕНИЕ:
Избира Контролна Комисия на Сдружение „Национална асоциация по превенция и терапевтично
обучение” – НАПТО в следния състав, а именно:
1. Ивелина Миткова Недялкова, живуща в гр. Силистра, ул. „*****” № ***, с ЕГН: **********, л.к.
№**********, изд. **.**.**** от МВР ******
2. Георги Симеонов Георгиев, живущ в гр. Варна, ул. „*****” № ***, ет. ***, ап. ***, с ЕГН:**********, л.к.
№**********, изд. **.**.**** от МВР ******
3. Христо Атанасов Славов, живущ в гр. Пловдив, ул. „*****” № ***, ет. ***, ап. ****с ЕГН:**********, л.к.
№**********, изд. изд. **.**.**** от МВР ******

Въз основа на горните решения, по силата на които се създаде ново юридическо лице с
нестопанска цел в обществена полза, беше приет Устава на Сдружението, състава на Управителния
съвет и състава на Контролната комисия, Учредителите възлагат на Председателя на Управителния
съвет да пристъпи към съдебна регистрация на новото юридическо лице с нестопанска цел с
наименование „Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” – НАПТО, както и да
уведоми учредителите за хода на съдебната регистрация.
Поради изчерпване на дневния ред, учредителното събрание се закри.
Настоящият протокол се състави и подписа в 12 (дванадесет) еднообразни екземпляра – по
един за всеки от учредителите, 1 (един) за съда и 1 (един) за архива на Сдружението
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Емилия Петрова Георгиева, ЕГН: **********
Председател на Учредителното събрание

…………………....……………

Цветомила Пепиева Цветкова, ЕГН: **********
Секретар на Учредителното събрание

…………………....……………

Георги Симеонов Георгиев, ЕГН: **********
Преброител на Учредителното събрание

…………………....……………

Тодор Росенов Райков, ЕГН: **********

…………………....……………

Минко Милчев Милев, ЕГН: **********

…………………....……………

Нели Миткова Ерменлиева, ЕГН: **********

…………………....……………

Христо Атанасов Славов, ЕГН:**********

…………………....……………

Мариана Димитрова Маринова, ЕГН: **********

…………………....……………

Светослав Ангелов Йорданов, ЕГН: **********

…………………....……………

Ивелина Миткова Недялкова, ЕГН: **********

………………………………..
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