ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
Днес,____ октомври 2009 година в гр. Велико Търново
долуподписаните:
1. …. с ЕГН …….. постоянен и настоящ адрес: гр.. ………
2. ……….. с ЕГН ……… с постоянен и настоящ адрес: гр. …………
наричани по-нататък в договора съдружници, се договориха за
следното:

Глава І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредяване:
Чл. 1 На основание Дял III, гл. 13 от Търговския закон с този
дружествен договор учредяваме
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък в договора "дружество".
Наименование, седалище, срок
Чл. 2 (1) Наименованието на дружеството е “……………………….”
(което се изписва и на латиница).
(2) Седалище на дружеството е гр. …………..
(3) Адресът на управление на дружеството е гр. …………………….
(4) Дружеството не се ограничава със срок на дейност.
Статут
Чл. 3 (1) Дружеството е юридическо лице.
(2) Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, както и
дружеството не отговаря за задълженията на държавата.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е
ограничена до размера на дяловите вноски, които са длъжни да направят в
уставния фонд.
(4) Дружеството осъществява своята дейност съобразно предмета на
дейност, определен от този договор. То може да извършва и друга
стопанска дейност, определена на Общото събрание с изключение на
дейностите забранени със закон.
(5) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество
съгласно Гражданско - процесуалния кодекс на Република България.
(6) Дружеството може по решение на Общото събрание да участва в
търговски дружества фирми в страната и чужбина.
(7) Дружеството може да открива клонове.

Съдружници
Чл. 4. Съдружници в дружеството са:
1. …………………. с ЕГН …………… постоянен и настоящ адрес:
……………..и
2. ……………….. с ЕГН …………………………. с постоянен и
настоящ адрес: гр. ……………………………..
Предмет на дейност
Чл. 5 Предмет на дейност на дружеството е: вътрешен и
международен
туризъм;
ресторантьорство,
хотелиерство
и
туроператорска дейност; експлоатация на заведения за обществено
хранене, питейни заведения, спортни и атракционни обекти и
съоръжения; почистване на сгради, промишлени инсталации и
превозни средства; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем;транспортни услуги в
страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт; комисионна,
спедиционна и складова дейност; търговско представителство и
посредничество, даване под наем на превозни средства, машини и
друга техника; маркетинг, представителство на физически и
юридически лица; продажба на печатни произведения; сервиз и
поддръжка на домакинска и промишлена техника; производство и
покупка на хранителни и нехранителни стоки, машини, автомобили,
резервни части, селскостопанска продукция и други стоки и вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и
дребно; строителство, строително – ремонтни дейности и други
дейности и услуги, незабранени от Закона или след лицензиране, там
където е необходимо по нормативен акт.
Глава втора
ИМУЩЕСТВО
Уставен капитал и дялове
Чл. 6 (1) Дружеството има капитал, който изразява стойността на
дяловото участие на съдружниците.
1.Размерът на записания капитал е 2 (два) лева.
2. Капиталът е разпределен в 2 (два) дяла.
3. Един дял е равен на 1(един) лев.
(2) Разпределението на капитала на дружеството между
съдружниците е, както следва:
…………………………………… 1 дял х 1 лев = 1 лев;
…………………………………… 1 дял х 1 лев = 1 лев;
(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на
ликвидационен дял. Никакво предимства или решаващ глас за
притежателите на определени дялове не могат да се уговарят.
(4) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Органи за управление на дружеството
Чл. 7. Органи на управление на дружеството са:
- общото събрание на съдружниците;
- управител, който може и да не е съдружник.
Общо събрание:
Чл. 8 (1) Общото събрание се състои от съдружниците.
(2) Управителят на дружеството участва в заседанията на общото
събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.
(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те
се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.
(4) Общото събрание на съдружниците:
1. Изменя и допълва настоящият договор.
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на
дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от
дружеството.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата
между съдружниците и взема решения за нейното изплащане.
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на уставния
капитал, включително и чрез реинвестиране на печалбата или
допълнителни вноски.
5. Избира и освобождава от длъжност управителите, определя
възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове,
представителства и за участие или прекратяване на участие в други
дружества в страната и в чужбина, за регистриране на търговски марки.
7. Взема решения за създаване помощни органи на общото
събрание.
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях.
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими
имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити.
10. Взема решения за допълнителни парични вноски.
11. Избира и назначава проверители на годишния счетоводен
отчет.
12. Решава всички други въпроси, изрично поставени му от
закона или от настоящия договор в компетентността му въпроси.
(5) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е
неговият дял в уставния фонд.

(6) Решенията по ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 4 се вземат с единодушие от
всички съдружници, а останалите - с обикновено мнозинство, повече от 1/2
от капитала, доколкото в закона или в този договор не е предвидено друго.
(7) Не се допуска изключване на съдружник от Общото събрание, ако
съдружниците са само двама на брой.
(8) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при
изрични писмено пълномощно.
(9) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси
след изслушване на становищата на представителя на персонала на
дружеството.
Свикване на общото събрание
Чл. 9 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от
управителя на дружеството на основанията и по реда, предвидени в
Търговския закон най - малко веднъж годишно.
(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено,
ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
Управите на дружеството
Чл. 10 (1) Управителите на дружеството се избира от Общото
събрание.
(2) Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на
дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с
осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на
въпросите, които по закон или по силата на този договор са възложени за
решаване от общото събрание.
(3) При няколко управители, същите могат да действат заедно и
всеки един поотделно.
Представителство
Чл. 11. (1) Дружеството се представлява от управителя.
(2) При няколко управители, дружеството се представлява от тях
заедно или от всеки един поотделно.
Глава четвърта
СЪДРУЖНИЦИ
Права и задължения на съдружниците
Чл. 12. (1) Съдружниците имат права и задължения, които
произтичат от този договор и решенията на общото събрание.
(2) Съдружниците имат право:
1. Да се ползват от дейността на дружеството.
2. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и
дейността на дружеството и да искат от управителя разяснение по отделни
въпроси, да преглеждат книжата на дружеството.

3. Да прехвърлят част от дяловата си вноска на други
съдружници свободно, а на трети лица - със съгласието на останалите
съдружници.
4. На ликвидационна квота, съобразно дяловото участие.
5. Право на дивидент, съразмерно на участието им уставния
фонд.
(3) Задължения на съдружниците:
1. Да направят дяловите си вноски по вид и размер в срокове
определени от общото събрание и настоящия устав.
2. Да съдействат на дружеството за извършване на дейността
му и за постигане на целите му.
3. Да понасят частта от евентуални загуби, пропорционално на
дяловото участие до размера на квотите си.
4. Да изпълняват решенията на общото събрание на
дружеството.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Регистрация
Чл. 13 (1) Дружеството се конституира като юридическо лице от
деня на регистрацията му.
(2) На управителя на дружеството се възлага да осигури
регистрацията в съда.
Неуредени въпроси и спорове
Чл. 14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на Търговския закон
Договорът се изготви в два еднакви екземпляра – по един за търговския
регистър и за архива на дружеството.

1. ………………………: _________________
ДОГОВАРЯЩИ:
2. ……………………….: ________________

