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УСТАВ НА 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ” 

 

 

ГЛАВА I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Чл. 1.   

(1) (изм. с решение на Общото събрание от 03.02.2018г.) Сдружение „Съюз на 
европейските производители на зелена енергия” (наричано за краткост по-
нататък „Сдружението”) е сдружение с нестопанска цел по смисъла на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

1. Наименованието на сдружението на български е Съюз на 
европейските производители на зелена енергия, а на английски език се 
изписва: Union of European green energy producers. 

 (2) Сдружението е юридическо лице със седалище град София. 
 (3) Сдружението осъществява дейност в частна полза на своите членове. 
 (4) Сдружението организира и осъществява своята дейност въз основа на 

настоящия устав, решенията на Общото събрание и другите си органи, при спазване 
законите на Република България. 

 (5) Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок. 
 (6) Сдружението може да открива свои клонове в страната, извън 

седалището си. 
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ГЛАВА II  

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ  

 

Чл 2.  

(1) Наименованието на Сдружението с нестопанска цел в частна полза е “Съюз на 
европейските производители на зелена енергия”. 

(2) Седалището и адресът на управление  на  Сдружението са: България, гр. София-
1309, ул. „Шумен“ 17А, ет. 4, ап. 11. 

 

ГЛАВА III  

МИСИЯ И ВИЗИЯ  

 

Чл. 3  

Мисията на Сдружението е да подпомага устойчивото развитие на своите членове 
и на тяхната дейност чрез защита и популяризиране на принципите на 
предприемачеството в сферата на производството на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници.  

Чл. 4  

Визията на Сдружението е да се утвърди като активна организация, работеща в 
сътрудничество с неправителствени организации, държавни институции и частни 
организации за постигане на целите на сдружението. 
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ГЛАВА IV  

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕ ДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

 

Чл. 5.  

(1) Сдружението има следните основни ЦЕЛИ: 

1. (изм. с решение на Общото събрание от 03.02.2018г.) Подпомагане и 
развитие на производството и производителите на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници чрез маломащабни съоръжения (под 
500 kWp); 

2. Защита и популяризиране на интересите на членовете пред европейските 
институции, държавната власт и институции и пред органите на местно 
самоуправление; 

3. Развитие на законодателната рамка на национално и европейско ниво в 
посока устойчивост и развитие на сектора на маломащабните съоръжения 
за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници; 

4. Популяризиране на ползите от производство и потребяване на електрическа 
енергия от възобновяеми енергийни източници; 

5. Популяризиране на ползите от маломащабните съоръжения за 
производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници; 

6. Изграждане и поддържане на контактна мрежа от международни и 
национални партньорски организации.  

7. Утвърждаване на принципите за устойчиво развитие и популяризиране на 
принципите за опазване на околната среда чрез стимулиране на 
ресурсната ефективност при осъществяване на икономически и социални 
дейности. 

 
(2) За осъществяване на своите цели и във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ 

Сдружението ще си служи със следните СРЕДСТВА: 

1 Осъществяване на контакти и взаимодействие с национални и европейски 
институции и международни организации. 
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2 Участие в работни групи, конференции, както и организиране на семинари, 
работни срещи и дискусии свързани с целите на сдружението и защита на 
интересите на неговите членове; 

3 Сътрудничество и диалог с Народното събрание, държавни ведомства и 
Европейска комисия за подпомагане развитието на сектора на 
възобновяемите енергийни източници, чрез участие в експертни групи, 
изготвяне на технически и икономически експертизи и други подпомагащи 
дейности и законодателни инициативи свързани с ВЕИ сектора; 

4 Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и 
чужбина за своевременен обмен на информация и работа по съвместни 
проекти. 

5 Извършване на експертни изследвания и анализи, изготвяне на становища 
по въпроси от общ за членовете интерес. 

6 Възлагане, финансиране и осъществяване на изследвания, научни 
разработки и публикации, свързани с дейността и целите на сдружението. 

 
(3) Сдружението има следният ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: 

1. Разработване и осъществяване на програми за организационно, 
методическо и научно подпомагане на дейността си и контролиране на  
осъществяването им. 

2. Организиране на семинари, работни срещи, конференции и други 
национални и международни форуми. 

3. Разработване и осъществяване на проекти финансирани по линия на 
европейски и други донорски програми. 

4. Изготвяне, издаване и разпространение на информационни материали. 
5. Други дейности, насочени към постигането на целите на сдружението. 

(4) За осъществяване целите си сдружението може да осъществява и стопанска 
дейност. Предметът на стопанска дейност е: консултантска дейност, издателска 
дейност, маркетинг, рекламна дейност и други разрешени от закона дейности. 

(5) Приходите от стопанската дейност се използват изцяло за осъществяване на 
определените в този Устав цели. 

(6) Сдружението не разпределя печалба. 
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ГЛАВА V  

 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ  

 

Чл. 6 

(1) Дейността на Сдружението се финансира от годишен членски внос, дарения, 
субсидии, финансиране на проекти и други разрешени от закона форми.  

(2) Размерът на членския внос, условията за внасянето му, както и уреждането на 
имуществените отношения при прекратяване на членството се извършват по 
решение на Общото Събрание. 

(3) Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити, ценни книжа, 
търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията 
трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и 
увеличаване на имуществото. 

(4) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, 
Сдружението може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, 
включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа, права върху 
интелектуална собственост. 

(5) Сдружението може да учредява и участва в търговски дружества в страната и 
чужбина, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства. 

(6) Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като 
неограничено отговорен съдружник. 

 

ГЛАВА VI  

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО  

 

Чл. 7 Разходването на имуществото на Сдружението се извършва в рамките на 
годишен бюджет, предложен от Управителния съвет и приет от Общото събрание. 
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ГЛАВА VII  

 

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 
Чл. 8  

 (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението 
запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност. 

(2) В Сдружението не могат да членуват политически партии, синдикални и 
религиозни организации. 

(3) Членовете имат само правата, които са им изрично предоставени с настоящия 
Устав. Те не носят лична отговорност за задълженията, поети от Сдружението.  

(4) Членовете в Сдружението биват пълноправни и асоциирани.  
(5) (изм. с решение на Общото събрание от 03.02.2018г.) Пълноправни членове 

на Сдружението могат да бъдат: 
1. юридически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято основна дейност е 

пряко свързана с на производството на електрическа енергия от възобновяеми 
енергийни източници чрез маломащабни съоръжения (под 500 kWp); 

2. дееспособни физически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято основна 
дейност е пряко свързана с на производството на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници чрез маломащабни съоръжения (под 500 
kWp). 
(6) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат: 

1. юридически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято основна дейност е 
пряко свързана с на производството на електрическа енергия от възобновяеми 
енергийни източници; 

2. дееспособни физически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято основна 
дейност е пряко свързана с на производството на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници; 

3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон, извършващи 
инженерноразвойна и търговска дейност, обслужваща производството на 
производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; 

4. изявени специалисти в бранша; 
5. учебни заведения и научни институти, работещи в сферата на енергетиката. 

(7) Асоциираните членове заплащат членски внос в размер на 1/2 от членския внос 
за пълноправните членове. 

 
Чл. 9. (1) Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба 

до Управителния съвет, в която кандидатът посочва като какъв член иска да бъде приет 
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(пълноправен или асоцииран) и заявява, че приема разпоредбите на настоящия устав и 
се задължава да спазва установените вътрешни правила. 

(2) Управителният съвет разглежда постъпилата молба на първото следващо 
заседание. С решението си Управителният съвет определя краен срок за плащане на 
дължимия годишен членски внос от новоприетия член, като плащането е условие за 
възникване на членството, в противен случай с изтичане на срока решението за 
приемане не поражда действие; 

(3) В случай на отказ от страна на УС, заявлението за членство може да бъде 
отнесено до Общото събрание по инициатива на кандидата или УС и следва да се 
разгледа при свикването на първото следващо заседание на Общо събрание, чието 
решение е окончателно.   

 
Чл. 10. (1) Пълноправните членове на Сдружението имат следните права: 

1. да участват в Общото събрание с право на глас; 
2. да участват в избора и да бъдат избирани в органите на Сдружението; 
3. да участват във всички мероприятия на Сдружението; 
4. да дават предложения за разглеждане на свои проблеми на заседанията на 

Управителния съвет; 
5. да търсят съдействие за защита на интересите си; 
6. на свободен достъп до всички документи свързани с дейността на Сдружението.  
7. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да присъстват на 

заседанията на Управителния съвет и Контролната комисия, когато се разглеждат 
въпроси от техен интерес. 

(2) Асоциираните членове на Сдружението имат следните права: 
1. да участват в Общото събрание с право на съвещателен глас; 
2. да участват във всички мероприятия на Сдружението; 
3. да дават предложения за разглеждане на проблеми, засягащи общи интереси на 

бранша; 
4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението . 

 
Чл. 11. Членовете на Сдружението са длъжни:  

1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на Сдружението; 
2. да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите на Сдружението; 
3. да внасят редовно членски внос в определен от Общото събрание размер; 
4. да представят сведения, необходими за постигане на целите и изпълнение на 

задачите на Сдружението; 
5. да спазват професионална етика при изпълнение на задълженията си. 
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Чл. 12 

(1) Членството в Сдружението се прекратява: 

1. с едностранно волеизявление до Сдружението; 
2. със смъртта или с поставянето под пълно запрещение, или с прекратяването 

на юридическото лице - член; 
3. с изключването; 
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел. 
5. при отпадане. 

(2) Член на Сдружението може да бъда изключен, когато: 

1. не е платил членския си внос – поради невнасяне на дължими имуществени 
вноски и/или членски внос (просрочие на две последователни вноски); 

2. не е присъствал на повече от 3 заседания на Общото събрание без 
основателна причина за това;  

3. системно нарушава Устава на Сдружението и решенията на Общото 
събрание; 

4. развива дейност, несъвместима с целите, задачите и Устава на Сдружението; 
5. не изпълнява решенията на Управителния съвет и Общото събрание или 

извършва други действия, които възпрепятстват постигането на целите и 
задачите, или уронват престижа на Сдружението.  

(3) Решение за изключване на член се взима от ОС.   
(4) Член на Сдружението отпада от него при неплащане на членския внос в 

продължение на две години. 
(5) Отпадането се констатира от Общото събрание с протокол, въз основа на 

счетоводните документи на Сдружението за събирания членски внос.  
(6) За задълженията на Сдружението членовете му не отговарят лично. Членовете на 

Сдружението отговарят за задълженията му до размера на предвидените 
имуществени вноски. Членските права и задължения, с изключение на 
имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, 
съответно при прекратяване. 
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ГЛАВА VIIІ  

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО  

 
Чл. 13   Органи 

(1) Органи на Сдружението са: 
- Общо събрание 
- Управителен съвет 
- Председател на Управителния съвет 
- Контролен орган - Контролна комисия. 

 
Чл.14 Общо събрание 
 (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението 
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет, както следва: 

1. Отчетно-изборно (мандатно) - на три години; 
2. Годишно-отчетно - всяка година (през първото полугодие на следващата година); 
3. Извънредно. 

 (3) Общото събрание се свиква и по писмено искане на една трета от 
пълноправните членове на Сдружението. Ако в месечен срок от постъпване на искането 
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се 
свиква от съда по писмено искане на заинтересуваните членове. 

 (4) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния 
ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква. 

 (5) (изм. с решение на Общото събрание от 03.02.2018г.) Общото 
събрание се свиква чрез писмени покани, получени лично или доставени до адресите в 
България на всички членове на Сдружението, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни 
преди предвидената дата на Общото събрание. Писмените покани, посочени в 
предходното изречение, могат да бъдат изпратени по факс или електронна поща, при 
условие че получаващият поканата член на Сдружението изпрати потвърждение за 
нейното получаване.  

(6) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 
пълноправни членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно 
на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да 
се явят.  

 (7) Всеки  пълноправен член от Общото събрание има право на един глас. 
 (8) Заседанието на Общото събрание се открива от председателя на 

Управителния съвет и се ръководи от избрано от събранието бюро. 
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 (9) На заседанието се води протокол, който се подписва от Председателя 
и от лицето, изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на 
съдържанието им. 

 (10) В извънредни случаи Общото събрание може да бъде законно свикано 
по инициатива на Управителния съвет без спазване на реда и срока по предходната 
алинея, при получаване на предварително писмено съгласие на всички членове за това.  

 (11) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на 
въпроси, отнасящи се до: 

а/ него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена 

линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 

б/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства 

вземането на решения. 

 (12) Членовете на ОС могат да бъдат представлявани на заседанията му от 
други членове на Сдружението Едно лице може да представлява не повече от трима 
членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване 
не се допуска. 

 
Чл. 15 Правомощия 

(1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 
4. изключва членове на Сдружението според разпоредбите на настоящия 

Устав; 
5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
6. взема решение за участие в други организации; 
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 
8. взема ежегодно решения относно размера на членския внос; 
9. приема бюджета на Сдружението; 
10. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 
12. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат 

на закона, на Устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността на Сдружението; 
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13. решава образуването на фондове за финансиране на дейността на 
Сдружението, техните източници и начина на ползване в съответствие със 
ЗЮЛНЦ; 

14. избира Председател на Управителния съвет. 

(2) Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от 
присъстващите редовни членове с явно гласуване. Членовете могат да решат, че 
по един или друг въпрос гласуването ще бъде тайно.   

(3) Решенията по чл 15, ал.1, т.1, т.3 и т.7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от 
присъстващите членове. 

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 
Сдружението. 

(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с Устава. 

(6) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със 
закона, с Устава, или с предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат 
оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на 
Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването 
им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

(7) Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението 
от всеки член-учредител на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в 
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на 
вземане на решението. 

 

Чл. 16 Управителен съвет 

(1) (изм. с решение на Общото събрание от 03.02.2018г.) Управителният съвет на 
Сдружението се състои от 7 (седем) членове на Сдружението. 

(2) Членовете на Управителния Съвет се избират от Общото Събрание с мнозинство 
2/3 от присъстващите членове за период от 3 години. 

(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той 
е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една 
трета от членовете му. 

(4) Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, 
то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния 
съвет. 
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(5) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник-
председателя или определен от Управителния съвет негов член. 

(6) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват 
повече от половината от неговите членове. 

(7) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява 
в протокола от председателстващия заседанието. 

(8) Членовете на УС могат да бъдат представлявани на заседанията му от други 
членове на Сдружението, въз основа на писмено пълномощно. 
Преупълномощаване не се допуска. 

 

Чл. 17 

(1) Управителният съвет: 

1. осъществява управлението във връзка с дейността на сдружението, съгласно 
основните насоки, определени от Общото събрание; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на 

Устава; 
4. приема нови членове; 
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 
7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението; 
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно настоящия 

Устав не спадат в правата на друг орган. 
9. Избира Заместник-председател измежду членовете на УС 

(2) Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от присъстващите, а 
решенията по чл. 17, ал. 1, т. 1.3 с мнозинство от всички членове. 

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 
възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 
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Чл. 18 

(1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду 
членове на Управителния съвет за срок от 3 години с право на преизбиране. 

(2)  Председателят на Управителния съвет ръководи и организира дейността 
на Управителния съвет. 

(3)  Председателят на Управителния съвет представлява сдружението в 
отношенията му с трети лица, заедно или поотделно с друг член на Управителния 
съвет, избран от Управителния съвет.  

(4)  При отсъствие Председателя на Управителния съвет функциите му се 
поемат от Заместник-председателя При невъзможност на Заместник-
председателя да поеме  задължениятя УС определя заместник измежду 
членовете на Управителния съвет. 

(5)  При невъзможност да изпълнява своите задължение за повече от 3 
месеца, председателят упълномощава Заместник-председателя на УС да го 
представлява до неговото завръщане на поста. 

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ  

 
Чл. 19  
(1) Контролната комисия се състои от три члена, които се избират от Общото 

събрание за срок от три години. 
 (2) Председателят на Контролната комисия се избира на първото 

заседание на комисията измежду нейните членове. 
 (3) Контролната комисия има следните правомощия: 

1. проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния 
съвет; 

2. контролира опазването на имуществото на Сдружениеа; 
3. дава заключение по годишния финансов отчет и бюджета на Сдружениеа; 
4. отчита дейността си пред Общото събрание; 
5. при нарушения на Устава и законовите разпоредби прави искане пред 

Управителния съвет за свикване на извънредно Общо събрание; 
6. разглежда в двуседмичен срок всички постъпили жалби и протести във връзка с 

решения на Управителния съвет и Председателя му и дава становища относно 
решаването им. 

7.  
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Чл.20 
Председателят на Контролната комисия участва по право в заседанията на 

Управителния съвет, без да участва във вземането на решения. При отсъствие той може 
да бъде заместен от друг член на Контролната комисия. 

 

ГЛАВА ІХ  

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ  

 

Чл. 21 

(1) Сдружението се прекратява: 

1. по решение на Общото събрание; 
2. с решение на Софийския градски съд, когато: 

а/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения 

ред, или на добрите нрави; 

б/ е обявено в несъстоятелност. 

(2) Решението за прекратяване на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван 
или на прокурора. 

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за 
прекратяване и на неговите последици. 

(4) В случаите по ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава 
ликвидатор. 

 

Чл.22  

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. 

(2) Ликвидацията на Сдружението се извършва от УС или от определен от 
Управителния съвет ликвидатор. Ако ликвидаторът не бъде определен по този ред, то 
той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.  
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(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 
Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез 
осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на 
Сдружението.   

Чл. 23 

Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя 
между членовете на Сдружението.  

След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска 
заличаване вписването на Сдружението. 

Чл. 24 

Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, както и относно 
неплатежоспособността и несъстоятелността се прилагат съответно разпоредбите на 
Търговския закон. 

 

ГЛАВА Х  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл. 25 

Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него 
и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл. 26 

Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се 
прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
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Настоящият устав, съдържащ промените, приети на проведеното на 03.02.2018г. 
Общо събрание, е заверен от представляващия сдружението, съгласно изискванията на 
чл. 33р, т. 4 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до 
търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел: 

 

__________________________________ 

Павлина Христова Трифонова – Председател на Управителния съвет 

 


