
 

1 
 

УСТАВ 
 

на 

сдружение с нестопанска цел 

АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Член 1 

/1/ С настоящия Устав, по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, се урежда устройството и дейността на Сдружение с 

нестопанска цел с наименование Асоциация на кредитните посредници в 

България /АКПБ/, наричано по-нататък в Устава за краткост „Асоциацията“ 

или „Сдружението“. 

/2/ Наименованието се изписва на български език и може да бъде 

допълнително изписано на английски език като Association of the Credit 

Intermediaries in Bulgaria /ACIB/. 

/3/ Седалището и адресът на управление на Асоциацията е: гр. София, 

район „Възраждане“, п.к. 1000, ул. „Стефан Стамболов“ № 28. 

/4/ Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си 

със своето имущество. 

/5/ Всяко писмено изявление, направено от името на сдружението, трябва 

да съдържа неговото наименование, седалище, адрес и данни за неговата 

регистрация, включително и единен идентификационен код. 

/6/ Асоциацията се учредява за неопределен срок. 

 

Член 2 

Асоциацията е организация за осъществяване на дейност в обществена полза 

съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Член 3 

Асоциацията е автономно, доброволно, демократично и самоуправляващо се 

сдружение с нестопанска цел, което не извършва политическа, синдикална и 

религиозна дейност. 
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Член 4 

Асоциацията осъществява своята дейност като се издържа от членски внос и 

допълнителни парични вноски на членовете си и набиране на средства съгласно 

правилата на настоящия устав. Асоциацията не формира и не разпределя 

печалба. 

 

 

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Член 5 

Целите на Асоциацията са: 

1) Да развива и утвърждава кредитното посредничество в Република 

България, като защитава интересите на членовете на Асоциацията и на 

гражданите, ползващи услугите на кредитни посредници и създава 

условия за отговорно поведение на кредиторите и кредитните посредници; 

2) Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните 

посредници в България; 

3) Да създава норми за етично поведение на пазара на кредитните 

консултации и посредничество; 

4) Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за 

гражданите от тях; 

5) Да следи за спазване на нормативните изисквания, регулиращи дейността 

на кредитните посредници, за коректното информиране на гражданите за 

предимствата и недостатъците на различните кредитни продукти и 

запазване на конфиденциалността при работата с клиентите; 

6) Да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като 

осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и 

информация и създава нови партньорства с други организации от бранша; 

7) Да лобира за създаване и осъвременяване на нормативната база, 

позволяваща защита на интересите на кредитните посредници и 

гражданите, ползващи услугите на кредитни посредници; 

8) Насърчаване на лоялната конкуренция на пазара на кредитните 

посредници; 

9) Да анализира пазарните тенденции и нуждите на гражданите с цел 

развитие на услугите и конкурентните предимства на членовете си. 

 

Член 6 

Асоциацията осъществява своите цели чрез следните средства: 

1) Организира обмяната на идеи, опит, познание и друга информация в 

сферата на кредитното посредничество и финансовите услуги; 
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2) Участва в разработването на нормативни документи, проекти и концепции 

в областта на кредитното посредничество. Координира и обединява 

усилията за постигане на най-благоприятни законодателни условия за 

осъществяване на дейността на членовете си и за развитие на пазара на 

кредитните консултации в България; 

3) Участие в колективни мероприятия  в национален и световен мащаб; 

4) Съдействие за активен международен обмен и ефективна международна 

дейност; 

5) Поддържане на собствена информационна мрежа; 

6) Членуване или поддържане контакти със сродни организации в страната и 

чужбина и участие в техните форуми; 

7) Информиране на членовете си за проблеми и тенденции в тяхната 

дейност. 

 

Член 7 

Асоциацията има следния предмет на дейност: 

1) Да защитава и утвърждава кредитното посредничество в Република 

България чрез участие в разработването на нормативни документи, 

проекти и концепции в тази област. Да подпомага развитието на дейността 

на своите членове. Да подпомага и издига професионалната квалификация 

на своите членове. 

2) Събиране и разпространяване на информация за законодателството в 

страната и чужбина, както и всякаква друга информация, полезна за 

дейността на Асоциацията и нейните членове; 

3) Организиране на форуми за размяна на идеи, опит и друга информация в 

сферата на кредитното посредничество; 

4) Координиране на проучвания, проекти и дейности от общ интерес на 

членовете си; 

5) Изработване на програми и участие в проекти, свързани с развитието и 

утвърждаването на кредитното посредничество, в това число по линия на 

структурните фондове на Европейския съюз и други финансови 

инструменти. 

6) Други дейности за постигане на целите на Асоциацията, незабранени от 

българското законодателство. 

 

Член 8 

 /1/ Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, 

свързана с предмета на основната дейност, като приходът се използва за 

постигане на целите на Асоциацията. 

 /2/ Предметът на стопанска дейност на Асоциацията е: 
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1) Издателска дейност; 

2) Организиране на семинари и конференции; 

3) Консултантска дейност; 

4) Извършване на анализи и икономически прогнози. 

 

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. 

 

Член 9 

/1/ Членове на Асоциацията могат да бъдат български юридически лица, 

отговарящи на изискванията на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители (последно допълнение с ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г.) и 

вписани в Регистъра на кредитните посредници към Българска народна банка. 

/2/ Не могат да бъдат членове на сдружението юридически лица, които са 

в процедура по ликвидация и несъстоятелност. Членство не може да се получи 

при правоприемство. 

/3/ Членуването в Асоциацията е доброволно, свободно и независимо от 

политическа, народностна или верска принадлежност. 

 

Член 10 

Членовете на Асоциацията трябва да отговарят и на следните допълнителни 

критерии: 

1) Организацията е вписана в Регистъра към БНБ като необвързан кредитен 

посредник; 

2) Организацията извършва дейност, основана на принципите за коректност 

и прозрачност на услугите и защита интересите на клиентите си. 

 

Член 11 

Всеки член на Асоциацията има следните права: 

1) Да участва в Общото събрание с право на един глас, освен в случаите, 

когато Уставът или законът му забранява да гласува; 

2) Да избира, да бъде избиран и да участва в работата на ръководните органи 

на Асоциацията; 

3) Да получава информация за дейността на Асоциацията и нейния 

Управителен съвет; 

4) Да ползва отличителния знак на Асоциацията; 

5) Да участва във всички мероприятия, организирани от Асоциацията; 

6) Да прави предложения за усъвършенстване и подобряване дейността на 

Асоциацията; 
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7) Да иска и получава защита и съдействие от Асоциацията, в случай че са 

накърнени неговите права или законни интереси; 

 

 

Член 12 

Всеки член на Асоциацията е длъжен: 

1) Да работи за постигане целите на Асоциацията като осъществява дейност, 

с която допринася за утвърждаването й; 

2) Да спазва Устава и Етичния Кодекс на Асоциацията и да изпълнява 

решенията на ръководните й органи; 

3) Да плаща редовно членския внос в размера и сроковете, определени от 

ръководните органи на Асоциацията; 

4) Да работи за осъществяване на целите на Асоциацията и решенията на 

ръководните й органи; 

5) Да не уронва престижа на Асоциацията, нито да ползва членството си за 

постигане на цели, противоречащи на тези на Асоциацията. 

 

Член 13 

/1/ Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет на 

Асоциацията въз основа на писмена молба, към която се прилага решението на 

компетентния орган за членство в Асоциацията, както и декларация, че 

кандидатът приема и се задължава да спазва Устава и Етичния кодекс на 

сдружението. 

/2/ В срок до 1 (един) месец от получаване на молбата Управителният 

съвет е задължен да провери кандидатурата и да изпрати съобщение до 

кандидата за неговото одобрение, заедно с указания за размера и сроковете за 

плащане на встъпителния членски внос. Членственото правоотношение възниква 

от момента на плащане на членския внос. 

/3/ Ако Управителният съвет прецени, че кандидатът не отговаря на 

критериите за членство, е задължен в срока по предходната алинея да му изпрати 

съобщение, че кандидатурата се отхвърля. Решението на Управителния съвет 

подлежи на обжалване пред Общото събрание на сдружението по реда, 

предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Член 14 

/1/ Членството в Асоциацията се прекратява с: 

1) Едностранно волеизявление на члена, отправено до Управителния съвет 

на сдружението; 

2) Изключване; 
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3) Отпадане поради невнасяне на установения годишен членски внос и/или 

системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се 

констатира с решение на Управителния съвет, което подлежи на 

обжалване пред Общото събрание по реда, предвиден в Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

4) Прекратяване на Асоциацията. 

/2/ Членството в Асоциацията се прекратява при изключване по решение 

на Общото събрание на сдружението, когато съответният член извършва 

действия, които уронват доброто име и престижа на Асоциацията, развива 

дейности, несъвместими с целите, задачите и Устава на Асоциацията, нарушава 

правилата за добрата търговска практика, установени от Общото събрание и 

залегнали в Етичния кодекс на сдружението, както и ако бъде заличен от 

Регистъра на кредитните посредници към Българска народна банка.  

/3/ Във всички случаи на прекратяване на членството Асоциацията не 

връща на прекратилия членството си, изключения или отпадналия член 

направения членски внос за годината на прекратяването. 

/4/ Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия 

ред за приемане на членове след изтичане на 3 (три) календарни години от 

датата на изключването или отпадането. 

 

 

ІV. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА 

  

Член 14 

/1/ Органите на Асоциацията са: Колективен върховен орган – Общо 

събрание на членовете и Управителен орган – Управителен съвет. 

/2/ Членовете на органите на Асоциацията осъществяват дейността си на 

обществени начала и техният труд не се заплаща. 

 

Член 15 

Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. 

 

Член 16 

/1/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от 

Председателя на Управителния съвет по предложение на Управителния съвет 

или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. В случай, че в 

едномесечен срок от получаване на искането Председателят не отправи писмена 

покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 

Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове. 
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/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 

провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква. 

/3/ Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел, воден от Агенция по вписванията най-малко 2 (две) седмици преди 

насрочения ден. 

 

Член 17 

Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от 

членовете на Асоциацията. При липса на кворум провеждането на Общото 

събрание се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита 

законно колкото и членове да се явят. 

 

Член 18 

/1/ Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове, а по въпроси, свързани с изменението и допълването на 

устава на Асоциацията, изключване на членове на сдружението, както и 

прекратяване или преобразуване на Асоциацията, решенията се взимат с 

мнозинство 2/3 от присъстващите. 

/2/ Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са 

били вписани в дневния ред и надлежно оповестени. 

/3/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

/4/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на 

въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да 

наложи или възпрепятства вземането на решения. 

/5/ Едно лице може да представлява не повече от един допълнителен член 

на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване 

не се допуска. 

 

Член 19 

/1/ Общото събрание има следните правомощия: 

1) Определя главните насоки и програмата за развитие на Асоциацията; 

2) Взима решение за изменение и допълнение на устава; 

3) Приема, изменя и допълва Етичен кодекс на Асоциацията; 

4) Приема други вътрешни актове; 

5) Взима решение за изключване на членове на сдружението; 

6) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

7) Избира и освобождава Председателя и Заместник-председателя на 

Управителния съвет; 

8) Взима решения за откриване и закриване на клонове; 

9) Взима решения за участие в други организации; 
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10) Взима решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията; 

11) Приема бюджета на Асоциацията; 

12)  Взима решение относно дължимостта, размера и сроковете за плащане на 

встъпителния и годишния членски внос; 

13)  Взима решение относно дължимостта и размера на допълнителните 

имуществени вноски; 

14)  Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

15)  Отменя решенията на другите органи на сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, 

регламентиращи дейността на сдружението. 

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и 

органи на Асоциацията. 

/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. 

/4/ Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със 

закона, устава, друг вътрешен акт на сдружението или 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 

взимане на решението. 

/5/ Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по 

седалището на сдружението от всеки член 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 взимане на решението. 

 

Член 20 

 /1/ Асоциацията се управлява от Управителен съвет в рамките на 

правомощията, дадени му съгласно устава. 

 /2/ Управителният съвет се състои от трима души – физически лица. 

 /3/ Членовете на Управителния съвет се избират за мандат от 2 (две) 

години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

 /4/ Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание 

на Асоциацията за мандат от 2 (две) години и може да бъде преизбиран без 

ограничение. 

 /5/ Асоциацията се представлява от Председателя и Заместник-

председателя поотделно. 

 

Член 21 

 /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 

Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния 
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съвет при писмено искане на една трета от членовете му. 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.  

 /2/ Уведомяването за свикване на заседание на Управителния съвет може 

да се извърши и по e-mail. 

 /3/ При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник-

председателя.  

 /4/ Заседанията на Управителния съвет са редовни ако на тях присъстват 

повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има 

двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на 

самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 

решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от 

председателстващия заседанието.  

/5/ Управителният съвет взима решенията си с обикновено мнозинство от 

присъстващите, освен ако става въпрос за предложения до Общото събрание 

относно бюджета,  предложения за допълнителни парични вноски на членовете, 

предложения за участие в друго юридическо лице, разпореждане с имущество на 

Асоциацията извън случаите на чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, или в други 

законоустановени случаи, когато е необходимо пълно единодушие на всички 

членове. Решенията по чл. 31, т. 6 от ЗЮЛНЦ се взимат с мнозинство от всички 

членове. 

/6/ 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. 

 

Член 22 

Управителният съвет има следните правомощия: 

1) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

2) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията 

на устава; 

3) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

4) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

5) Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

включително и тази в обща полза и носи отговорност за това; 

6) Приема нови членове на сдружението и взима решения за отпадане на 

членове; 

7) Предлага на Общото събрание изключване на членове; 

8) Определя адреса на сдружението; 

9) Взема решения за налагане на санкционни мерки на членове във връзка с 

нарушаване на Етичния кодекс; 
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10) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 

11) Защитава интересите на членовете на Асоциацията пред всички органи и 

организации в страната и чужбина; 

12)  Създава комисии и работни групи, включително комисия по етика, и 

определя състава и задачите им.  

 

 

Член 23 

Управителният съвет може да създава постоянни и временни комисии или 

работни групи, като определя състава и задачите им. Комисиите изпълняват 

експертни функции и други задачи в помощ на Управителния съвет и Общото 

събрание на сдружението. За членове на комисиите и работните групи се 

допускат членове на Асоциацията, представители на други асоциации или 

подобни организации, както и външни експерти, специално поканени да 

членуват в комисия или работна група на АКПБ. 

 

 

Член 24 

 /1/ Председателят на Управителния съвет има следните правомощия: 

1) Организира и ръководи работата на Управителния съвет; 

2) Свиква заседанията на Управителния съвет на Асоциацията поне веднъж 

месечно; 

3) Представлява Асоциацията в страната и чужбина; 

4) Сключва договори от името на Асоциацията, избира и назначава 

технически персонал на сдружението; 

5) Отговаря за административно-управленската дейност на Асоциацията, 

като взима решения по текущи въпроси от работата на сдружението; 

6) Подготвя проекто-документи, отчети, справки, свързани с работата на 

Асоциацията; 

7) Съхранява или организира съхранението на документацията на 

Асоциацията, както и извършва всяка една друга дейност, посочена в 

закона или устава. 

/2/ За дейността си Председателят се отчита пред Управителния съвет. 

 

 

V. ИМУЩЕСТВО. 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАНЕ. 

 

 



 

11 
 

Член 25 

/1/ Имуществото на Асоциацията се състои от: 

1) Средства, набирани от членски внос, който бива встъпителен и годишен; 

2) Допълнителни имуществени вноски от членовете на Асоциацията по 

решение на Общото събрание; 

3) Приходи от допълнителна стопанска дейност; 

4) Движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства от 

държавни органи, общини, кметства, дружества, кооперации, банки, 

обществени организации, граждани и др., предоставени на Асоциацията за 

осъществяване на нейната дейност; 

5) Спонсорство, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на 

Асоциацията от физически и юридически лица, правителствени и 

неправителствени организации в страната и чужбина; 

6) Приходи от реализацията на проекти, финансирани от други организаци. 

7) Приходи от целево финансиране по Оперативни програми на Европейския 

съюз, както и по други и програми. 

/2/ По решение на Общото събрание на Асоциацията могат да се образуват 

целеви фондове, като начинът на тяхното набиране и ред на използване се 

определят с решението за образуването им. 

 

Член 25а 

/1/ Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да 

осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда 

на този Устав и ЗЮЛНЦ.  

/2/ За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на 

лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.  

/3/ Асоциацията не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 

ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители 

или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако 

сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи 

условия, публично обявени. 

Член 26 

 /1/ Членският внос бива встъпителен и годишен. 

 /2/ Встъпителният членски внос е в размер на 500 лв. (петстотин лева) и е 

предпоставка за възникване на членството. 

 /3/ Годишният членски внос е в размер на 600 лв. (шестстотин лева) и 

следва да се плати авансово до 31 януари на годината, за която се отнася или на 

2 равни вноски, а именно 300 лв. (триста лева) в срок до 31 януари и 300 лв. 

(триста лева) в срок до 30 юни на годината, за която се отнася. Новоприетите 
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членове заплащат годишния членски внос в размер, пропорционален на 

месеците участие в Асоциацията, като дължат плащането му до 1 (един) месец 

след приемането им. 

 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Член 27 

/1/ Дейността на Асоциацията се прекратява в следните случаи: 

1) С решение на Общото събрание; 

2) С решение на окръжния съд по седалището й в определените в чл. 13, ал. 

1, т. 3 от ЗЮЛНЦ случаи. 

/2/ При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ликвидацията се извършва от 

Управителния съвет. Всички решения на Управителния съвет в този случай се 

взимат с единодушие. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на 

сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно  чрез 

осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество 

на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля 

имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ. 

/3/ След удовлетворяване на всички кредитори останалото осребрено 

имущество се предоставя на друго юридическо лице, определено за извършване 

на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 

 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 28 

/1/ Председателят на Управителния съвет осигурява веднъж годишно 

извършването на проверка на дейността на Асоциацията от лицензиран експерт-

счетоводител. Счетоводната отчетност и дейността на Асоциацията подлежат на 

независим одит по реда на Закона за счетоводството при условията на чл. 39, ал. 

3 от ЗЮЛНЦ. 

/2/ Председателят на Управителния съвет изготвя веднъж годишно доклад за 

дейността на Асоциацията, който трябва да съдържа данни относно: 

1) Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзките с 

целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати; 

2) Размера на бъзвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства; 
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3) Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените 

дарения, както и данни за дарителите; 

4) Финансовия резултат. 

/3/ Годишният доклад за дейността на Асоциацията и финансовият отчет се 

представят и публикуват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 

Агенция по вписванията. 

 

Член 29 

Асоциацията води и поддържа книги, в които се вписват протоколите от 

заседанията на колективните органи на сдружението. 

 

Член 30 

За неуредените с този Устав въпроси, както и относно тълкуването и 

прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. 

Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречие на закона, се заместват 

по право от повелителните законови правила. 

 

Член 31 

Този устав е приет на редовно Общо събрание на сдружението, проведено на 

03.05.2018 г. и е изменен на Общо събрание на Асоциацията, проведено на 

26.06.2019 г. и Общо събрание на Асоциацията, проведено на 21.09.2021 г. 

 

 


