Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза)
Сряда, 06 Ноември 2013 13:26

Имам идея за общественополезен проект, за който съм сигурен че ще спомогне
развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за
правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с
нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, повече познато
като Сдружение в частна полза или още по-познато на всички НПО ( Неправителствена
организация
).

Сдружение в частна полза бих могъл да регистрирам в няколко лесни стъпки,
споделени по-долу.

Необходими документи:
1. Резервирам си наименование на сайта на “Информационно обслужване”.
2. Правя си едно бързо (а може и бавно, разни хора, разни идеали) Учредително
събрание (УС) с минимум трима души за Устав.
3. Изваждаме си свидетелства за съдимост ние тримата от УС. Този документ се
изкарва от “Бюро за съдимост”.
4. Създавам си и един Учредителен протокол.
5. Отивам/е при Нотариус, за да завери спесимен/и от подписа/ите ми/ни като
представляващ/и НПО-то, в зависимост от това колко от нас ще го представляват.
6. Попълвам си Заявление за съответния окръжен съд по седалище и адрес на
управление на сдружението.
7. Плащам държавна такса за регистрацията естествено, да не си помислихте че
няма?
8. Не забравям да проверя дали са написали правилно данните от Устава в съдебното
решение за регистрация. И т. 8 – след като си взема съдебното решение отивам в
Регистър Булстат да се регистрирам и там (още пари естествено). Обърнете внимание,
че това трябва да го направя до 7 дена след получаване на съдебното решение, защото
в противен случай какво? Ами глоба!

Такси към горните документи:
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1. 60 лв. за едно листче А4 (ако съм търпелив, мога да мина и без този документ /за да
се направи проверката от съответния окръжен съд, като естествено преди това е
проверено дали е свободно името от мен самия/).
2. Има много в интернет – просто ги пригаждам към нуждите си.
3. 5,90 лв. на бройка.
4. Интернет е голям и спасение дебне отвсякъде.
5. От 6 до 12 лв., зависи от нотариуса.
6. Интернет отново.
7. 55 лв. с банковия превод.
8. 43 лв. (с банковия превод) с една Булстат карта, за всяка следваща по 15 лв.
отгоре.
= 175,90 лв. и една седмица чакане е един от добрите варианти, в случай, че се оправя
сам и си запазя име.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма
претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на
тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с
юридически експерт. (*)
Автор: Георги Държанлиев, pravatami.bg
Линк към оригиналната статия: http://pravatami.bg/135
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