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СМОЛЯНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД удостоверява, че на основание чл.18 и сл.от 
ЗЮЛНЦ с решение No 125 от 13.03.2015 вписа в Регистъра за юридически лица с 
нестопанска цел под No 4 ,том 348 ,стр.29 по ф.д. No 26/2014 , Сдружение с обществено 
полезна дейност с наименование "РОЖЕН-НАСЛЕДСТВО В БЪДЕЩЕТО" - Действаща 
със седалище: гр. Смолян община Смолян и адрес на управление: ул. Мусала 1.

Цели: основни цели на сдружението са: развитие и утвърждаване на духовните 
ценности на гражданите* ̂ дпом агане на културния живот в обл. Смолян; 
популяризиране на българските традиции и култура в страната и чужбина.

Средства за постигане на целите: организиране на изложения, събори, 
фестивали, симпозиуми, празници на песента, рисуването и танците, традициите и др.; 
разработване на своя програма и годишен календар за проявите на сдружението, с 
оглед подпомагане и популяризиране на изкуството; организиране и провеждане на 
събития, концерти и турнета в страната и чужбина.

Предмет на дейност: предметът на дейност на сдружението се свежда до 
развитие и подпомагане на стопанския и етнокултурния живот в област Смолян; 
пропагандиране и популяризиране на българските традиции, изкуство и култура в 
страната и чужбина. Предмет на допълнителна стопанска дейност: сдружението 
извършва допълнителна стопанска дейност, както следва: продуциране на наши и
чуждестранни изпълнители, на културни програми, концерти, театрални представления и 
др.; организиране и провеждане на образователни прояви в обл;астга на изкуството и 
културата - школи, курсове и др. за деца и възрастни.

Срок на учредяване: неограничен.
Правила за възникване на членството: Членството в сдружението е доброволно. 

Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и надлежно 
регистрирано юридическо лице, което приема условията на учредителния договор, 
споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, плаща редовно 
членския си внос и изпълнява решенията на Общото събрание.

Правила за прекратяване на членството: с писмена молба за напускане при 
условие, че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, 
произтичащи от членството; смърт или поставяне под пълно или ограничено 
запрещение; изключване; с прекратяване на юридическото лице - член на сдружението; 

- при отпадане.
Органи на управление: Общо събрание - върховен орган, Управителен съвет - 

управителен орган.
Имущество: имуществото на сдружението се състои от парични средства, 

набирани от членски внос и дарения, право на собственост и други вещни права върху 
дълготрайни и краткотрайни материални активи, право на актуална собственост и други 
права в зависимост от действащите нормативни актове.

Ликвидация: ликвидацията и разпределението на имуществото, останало след 
удовлетворение на кредиторите, се извършва по реда, предвиден в Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел.

/



Управителен съвет с мандат за срок от 5 години в състав:
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЦИНЦАРСКА, ЕГН 4111176250 
София-град, гр. София, ул. Гурко 74 
Председател на УС
и членове: ^
СИМЕОН ГЕНОВ КАРАКОЛЕВ, ЕГН 7805291404
Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Панайот Волов 32
АНА ПЕТРОВА ГЕРГИНОВА, ЕГН 7208196414
София-град, гр. София, ж .к. Дружба , бл.212

Сдружението се представлява от:
СИМЕОН ГЕНОВ КАРАКОЛЕВ, ЕГН 7805291404 - избран от Управителния съвет за 
Изпълнителен директор

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие 
всички извършени'промени до 31.12.2017 г.

Удостоверението се издава на непререгистрирано ЮЛНЦ, съгласно § 25, ал. 12 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридически лица с нестопанска цел.


