БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ – БАВ У С Т А В
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (Изм. -2018 г.) (1) Българската асоциация по водите (БАВ) е доброволно и
неправителствено сдружение на експерти, търговски дружества, научни и учебни организации,
работещи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на природни и
отпадъчни води, ефективното и устойчивото използване на водните ресурси и опазването на
околната среда.
(2) БАВ е правоприемник на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация
(БАВК).
(3) Съществуването и дейността на Асоциацията не се ограничават с определен срок.
Чл.2. БАВ е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Седалището е в гр. София, 1046, Община “Лозенец”, бул. “Христо Смирненски” № 1, УАСГ.
Чл.3. БАВ е сдружение на български и чуждестранни юридически и дееспособни физически
лица, които споделят неговите цели и идеи, както и този Устав.
Чл.4. Дейността на БАВ се гради върху принципите на самоуправлението, професионализма
и професионалната етика.
Чл.5. БАВ може да бъде колективен член и на други браншови организации у нас и в чужбина.
ІІ. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.6. (Изм. -2018 г.) (1) Основната цел на БАВ е да подпомага свободната, професионална
дейност на всеки член и да съдейства за решаване на проблемите на водоснабдяването,
канализацията, пречистването на природните и отпадъчните води, ефективното и
устойчивото използване на водните ресурси и опазване на околната среда в страната, както и:
-

осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за
опазване на здравето на населението;

-

прилагане на научно-техническите постижения при управлението на водите,
рационалното и перспективното проектиране,
експлоатация, поддръжка и
развитие на водностопанските системи и съоръжения

-

и подпомагане и координация на взаимодействието между държавните органи и
институции, органите на местната власт, водните оператори и стопанските
субекти, водоползвателите, неправителствените организации и гражданите в
процеса на прилагане на европейското и националното законодателство и
провеждането на държавната политика по управлението на водния сектор и
неговите отрасли в интерес на обществото и всички граждани в Република
България.
(2) В изпълнение на основните цели по ал. 1, БАВ има за цел и:

-

подпомагането на развитието на законодателството в областта на водите;

-

усъвършенстване на формите, методите и способите за ефективно участие на
неправителствения и обществения сектор в организацията, контрола и
подобряването на експлоатацията и изграждането на техническата
инфраструктура,развитието на ВиК и другите водностопански системи и
съоръжения, дейността на експлоатационните дружества и операторите на
водностопанските системи и съоръжения и предоставянето на водни услуги;

-

прилагане
на
научно-обосновани
методи,
способи
и
форми
за
проектиране,изграждане и експлоатация на водностопанската инфраструктура и
съоръжения и

-

участие в предвидените от закона форми на държавно-обществените структури на

национално и регионално равнище за взаимодействие при провеждане на
интегрираното и басейновото управление на водите и водния сектор като цяло и
провеждане на политиката по опазване на околната среда.
(3) Други (необходими или възможни) под-цели в изпълнение на целите по ал.1 и
2…???
Чл.7. (Изм. -2018 г.) (1) Средства за постигане на целите на Асоциацията:
1. Представлява своите членове пред държавните и общинските институции, пред
обществените и стопанските организации, както и пред международни професионални
асоциации и съюзи;
2. Участва като страна при формирането на политиката и вземането на решения по предмета на
своята дейност на международно, национално, регионално и местно равнище;
3. Извършва проучвания и представя свои експертизи, проекти и становища по предмета на
своята дейност пред заинтересованите държавни, общински и други органи;
4. Удостоверява професионалната компетентност и възможности на своите членове при
участието им в конкурси и търгове;
5. Съдейства на своите членове при упражняване на професионалната им дейност;
6. Съдействане за повишаване на квалификацията на своите членове и обмена на научнотехническа, производствена и търговска информация между тях, както и с международните
организации, в които БАВ членува или поддържа постоянни връзки;
7. Подпомага своите членове при извършване на международно, научно-техническо, търговско,
производствено и друго сътрудничество;
8. Участва в организиране на симпозиуми, конференции, изложби и други мероприятия с
национално и международно значение;
9. Подпомага своите членове при провеждане на делови срещи с български и чужди
бизнесмени, организиране на контакти, обмяна на опит и организиране на специализации във
водещи световни фирми.
10. (Нова - 2018 г.) Осъществява допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 3 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел(ЗЮЛНЦ), свързана с основната дейност
в това число и:
а) Участие в доброволни и/или нормативно установени системи за Сертифициране
и/или следене на качеството и произхода на водоснабдителни и канализационни
материали,продукти, системи и съоръжения, както и материали и продукти, използвани
при изграждане на съоръжения и системи на техническата инфраструктура, свързани с
използването и пречистването на водите и използването на водните тела и водните
обекти;
б) Организиране и провеждане на конференции, практически семинари
(обучения), семинари, кръгли маси мероприятия за обмяна на опит, организиране на
търговски панаири и изложения с търговска или рекламна цел.
в) Издаване на периодични издания, печатни публикации, печатни материали.
г) Провеждане на професионални обучения и форми за повишаване на
квалификацията
д) Предоставяне на Консултантски услуги в сектора на водоснабдяването и
канализацията, вкл. за системи за сравнителен анализ на дейността на ВиК оператори
(бенчмаркинг) и други дружества във водния сектор и отраслите на водните услуги.
(2) (Нова -2018 г.) Допълнителната стопанска дейност по т.10 на ал.2 може да се
осъществява пряко от БАВ или чрез еднолични търговски дружества(ЕООД), създадени

от БАВ съгласно разпоредбите на този устав и съответните разпоредби на Търговския
закон и ЗЮЛНЦ.
(3) (Изм. -2018 г.) Предметът на дейност на БАВ включва научно-изследователска,
експертна, практическа, проектантска, инженерна, консултантска, образователна,
издателска, информационна, обучителна и други дейности, свързани с управлението на
водите,организацията на водоснабдяването и канализацията, пречистването на
природните и отпадъчните води, предоставяне на водни услуги, ефективното и
устойчивото използване на водните ресурси и опазване на околната среда.
ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.8. (Изм. -2018 г.) (1) В БАВ членуват:
1. Индивидуални членове.
2. Корпоративни членове.
3. Почетни членове.
(2) Индивидуалните членове могат да бъдат личности с професионални интереси, свързани с
предмета на дейност на БАВ и други лица, които споделят целите на Асоциацията и спазват нейния
Устав.
(3) Корпоративни членове могат да бъдат търговски дружества, кооперации,
професионални, научни и учебни организации, сдружения с нестопанска цел, учреждения или други
юридически лица, чиято дейност е свързана с целите и предмета на дейност на БАВ .
(4) Членовете се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба. Той
може да откаже членство, като се мотивира. Решението може да се обжалва пред Общото
събрание на БАВ, което взема окончателното решение.
(5) С решение на Управителния съвет, отделни индивидуални членове или други лица,
които имат особени заслуги към БАВ могат да бъдат приемани и/или обявявани за почетни членове.
(6) Почетните членове не заплащат членски внос и такси за правоучастие в
мероприятия, организирани от Асоциацията.
Чл.9. Членове, които действат против интересите на БАВ, могат да бъдат изключени по
решение на Управителния съвет, след като им бъде дадена възможност за обяснение.
Чл.10. Членството в БАВ се удостоверява с изричен документ, подписан от Председателя на БАВ.
Чл.11. (Изм. -2018 г.) Всеки член на БАВ има право:
1. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи, експертните съвети,
специализираните помощни органи и работни групи на БАВ, както и да предлага и
избира членове на УС и на КС.
2. Да представлява БАВ в страната и чужбина, ако УС му възложи това.
3. Да получава професионална защита от органите на БАВ, както и да ползва социалните
фондове и материалната й база.
4. Да участва при обсъждане, оценяване или вземане на решение по неговата дейност и
поведение.
5. Да ползва наличната база данни в БАВ, вкл. специализирани издания, информация за
търгове, доклади от симпозиуми, конгреси и т.н.
6. Да напуска БАВ по собствено желание.
7. Да оспорва пред ОС решения, взети от УС.
Чл.12.(1) Всеки член на БАВ има следните задължения:
1. Да спазва Устава на БАВ и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

2. Да пази авторитета и доброто име на БАВ.
3. Да спазва професионалната етика.
4. Да плаща редовно членския си внос.
(2) Членските права и задължения не могат да се предоставят или прехвърлят в полза
или тежест на други лица, освен в случаите на правоприемство при корпоративните членове.
Чл.13. (Изм. -2018 г.) Членството в БАВ се прекратява:
1. С писмена молба за доброволно напускане, отправена до Управителния съвет. Напускането
става в деня на подаването на молбата. Постъпилият годишен членски внос не се възстановява.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно с прекратяването на
юридическото лице при липса на правоприемство.
3. С изключване.
4. При прекратяването на Асоциацията.
Чл.14. (Изм. -2018 г.) (1) Редовен член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на
Управителния съвет в следните случаи:
1. при грубо нарушаване на разпоредбите на Устава или нормите на професионалната етика;
2. при неплащане на членския внос за период повече от 24 /двадесет и четири/ месеца;
3. при отпадане на основанията за членство.(2) Решението на Управителния съвет за
изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на БАВ.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БАВ
Чл.15. (Изм. -2018 г.) (1) БАВ може да създава клонове и търговски дружества.
(2) Търговски дружества и клонове на БАВ могат да се откриват и закриват само
с решение на Управителния съвет, който избира и освобождава техните управителни
органи.
(3)
(Нова -2018 г.) Решението на управителния съвет за създаване(учредяване)
на търговски дружества, собственост на БАВ, задължително включва приемане на
учредителен акт(Устав) на дружеството, който като минимум съдържа:
1. Наименование(фирма), седалище и адрес на управление;
2. Предмет на дейност и срок на съществуване на дружеството;
3. Размерът на капитала и сроковете за внасянето му;
4. Размерът на дружествените дялове на БАВ в капитала;
5. Управлението и начина на представителство;
6. Предимства, права и задължения на съдружниците;
7. Условия за допълнителни парични вноски на съдружника;
8. Условията за прекратяване и ликвидация на дружеството.
Решението на УС следва още да включва избор на управителни(управител) и
контролни органи(контрольор) и определяне на техния мандат.
(4) (Нова -2018 г.) Търговското дружество, създавано от БАВ може да е само под
формата на еднолично търговско дружество(ЕООД), като Управителния съвет на БАВ
изпълнява функциите на Общо събрание на съдружниците съгласно чл. 147 и чл. 137 от
Търговския закон.

(5) (Нова -2018 г.) Приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност
се използват единствено за постигане на определените в този устав цели на Асоциацията.
Чл. 16. (Изм. -2018 г.) С решение на УС към БАВ може да бъде учредена секция на
младите професионалисти във водния сектор. Председателят на секцията на младите
професионалисти във водния сектор присъства на заседанията на УС със съвещателен
глас.
V. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.17. Органи за управление на БАВ са:
а) Общо събрание (ОС);
б) Управителен съвет (УС);
в) Контролен съвет (КС).
VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.18.(1) Общото събрание е върховен орган на БАВ. В него участват, с право на един глас,
всички индивидуални членове и корпоративни, заплатили членския си внос към датата на
събранието, както и почетните членове.
(2) ОС е редовно и извънредно.
(3) Редовното Общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива,
най-малко веднъж на 1 година, в гр.София, който е определен за седалище на Асоциацията.
(4) Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.
(5) (Изм. -2018 г.) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за
обявяване в сградата, в която се намира офиса на БАВ, най-малко един месец преди
насрочения ден.
(6) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание,
въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
(7) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия – без ограничения; по съребрена линия – до
четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
2.юридически лица, в които той е управител или член на управителен или контролен
орган или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(8) (Изм. -2018 г.) Извънредно събрание може да се свиква и по искане на една трета
от членовете му. Ако УС не отправи писмена покана за свикване на ОС в едномесечен срок, то
се свиква от Софийски градски съд, по писмено искане на заинтересованите членове или
натоварено от тях лице.
Чл.19. Общото събрание се провежда при кворум над 50% от всички членове, имащи право на глас,
съгласно чл.18(1). При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите. Решенията се
вземат с обикновено мнозинство. За изменяне и допълване на Устава, за преобразуване и
прекратяване на БАВ се изисква квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.20. Общото събрание се ръководи от Председател, избиран с явно гласуване и обикновено

мнозинство на всяка негова сесия.
Чл.21. По въпроси, които не са вписани в дневния ред и не са надлежно оповестени, не могат
да се вземат решения.
VII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.22. (Изм. -2018 г.) (1) Общото събрание:
1. изменя Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния и на Контролния съвет на БАВ;
4. избира и освобождава Председателя и Заместник-председателите на БАВ;
5. разглежда и взема решения по въпроси, предложени от УС, КС и членове на БАВ;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
9. приема бюджета на Асоциацията;
10. взема решения относно размера на годишния членски внос;
11. приема отчетите за дейността на Управителния и на Контролния съвет;
12. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава
или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
1 3 . взема и други решения, предвидени в Устава.
(2) Правата по ал.1, т.1, 3, 6, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на
Асоциацията.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона,
Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото
събрание по искане на заинтересованите членове на Асоциацията или на негов орган,
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на
вземане на решението.
(6) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на
Асоциацията от всеки член на Асоциацията 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.
(7) Не могат да бъдат или да бъдат избирани за Председатели, Зам.- председатели,
членове на УС и на КС на БАВ лица, посочени в чл.19 от Закона за администрацията.
VIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.23. (Изм. -2018 г.) (1)Управителният съвет е управителен орган на БАВ. Той се състои от
19 /деветнадесет/ членове на БАВ.
(2) ) Управителният съвет се състои от:
1. Председател и 3 /трима/ Заместник-председатели и

2. 15 /петнадесет/ члена.
Чл.24. Управителният съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство. Изборът
може да бъде таен или явен по решение на ОС.
Чл.25. (Изм. -2018 г.) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години.
Преизбирането се допуска без ограничение на броя на мандатите.
IX. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.26. (Изм. -2018 г.) Управителният съвет:
1. представлява Асоциацията, както и определя обема и разпределението на представителната
власт на Председателя, Зам.-председателите или на отделни членове на УС;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава и
определя начините и формите за разходване на средствата на Асоциацията и предлага на ОС
размерът и сроковете за плащане на членски внос;
4. утвърждава годишните разходи на Асоциацията; 5. подготвя и внася в Общото събрание
проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи
отговорност за това;
8. определя седалището на Асоциацията;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в
правата на друг орган;
10. изпълнява задълженията предвидени в Устава;
11. избира членовете и председателите на експертните съвети, специализираните помощни
органи и работни групи;
12. избира Главен секретар на БАВ по предложение на Председателя
13.(Нова -2018 г.) приема решения за учредяване на еднолични търговски дружества на
БАВ, утвърждаване на учредителните им актове, избора и освобождаване на техни
управителни и контролни органи, както и други решения от компетентността на Общите
им събрания на съдружниците и други предвидени в този устав правомощия.
Чл.27. (Изм. -2018 г.) (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
Председателя най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свиква заседание на
Управителния 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
заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието
се свиква и ръководи от Зам.-председател или определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е 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.
(4) Решения се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.26, т.3 и 5 и по

чл. 37, ал.2 – с мнозинство от всички членове. Решенията по ал.1, т. 13 се вземат с
мнозинство от минимум 2/3 от състава на УС.
(5) 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.
Чл.28. (Изм. -2018 г.) Председателят на БАВ:
1. Ръководи дейността на Асоциацията.
2. Утвърждава текущите разходи;
3. Лично или чрез упълномощен от него Зам.-председател или друго служебно лице тегли
суми и се разпорежда с банковите сметки на БАВ.
4. Назначава и освобождава щатните служители на БАВ.
5. Предлага на УС редакторите на печатни издания; официален говорител и
представителите на БАВ в различни комисии и органи; управителите на клонове и управители
и контрольори на търговските дружества на БАВ;6. Определя състава на временните работни
групи.
7.Утвърждава решенията на Експертните съвети.
8. Е Главен редактор на печатния орган на Асоциацията, списание „Булаква”.
Чл.29. Зам.-председателите на БАВ подпомагат Председателя в неговата дейност и изпълнява
неговите функции в случаите на негово отсъствие. При необходимост впоследствие
Председателят, респ. УС утвърждават извършените от Заместник председателя действия в
случаите на заместване.
X. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ.
Чл.30. (Изм. -2018 г.) (1) Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от
4/четири/ години и се състои от 5 /петима/ членове. Членовете на Контролния съвет не
могат да заемат щатни длъжности в БАВ. Той избира от състава си Председател.
(2) КС е единствен вътрешен контролен орган за цялостната дейност на БАВ. Той
контролира изпълнението на решенията на ОС, спазване на Устава, разходването на средствата
и финансовото състояние на БАВ, както и спазването на действащите в страната нормативни
документи.
(3) КС контролира дейността на клоновете на БАВ и дейността на определените от УС
контрольори на едноличните търговски дружества на БАВ. Членовете на КС могат да бъдат
определяни на самостоятелно основание и с решение на УС и за контрольори на търговските
дружества на БАВ.
(4) КС отчита дейността си пред ОС ежегодно.
Чл.31. (Изм. -2018 г.) (1) Експертните съвети и специализираните помощни органи към
БАВ са органи на УС и се ръководят от Председател. Членовете на съответния съвет,
орган или група и неговият Председател се избират от УС.
(2) Експертните съвети, специализираните помощни органи и работни групи
разглеждат и предлагат на УС решения по проблеми на водоснабдяването,
канализацията, пречистването на природните и отпадъчните води, ефективното и
устойчивото използване на водните ресурси и опазване на околната среда.

XI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА БАВ
Чл.32. Имуществото на БАВ се състои от движими вещи и недвижими имоти; право на
ползване и други вещни права; права върху ценни книжа; обекти на интелектуална
собственост; пари в левове и валута; вземания и други имуществени и неимуществени права,
които съгласно действащото законодателство могат да бъдат притежание на БАВ.
Чл.33. (Изм. -2018 г.) БАВ набира финансови средства от следните източници:
1. Членски внос, чийто размер се определя ежегодно от ОС.2. Спонсорство, дарения,
завещания.
3. Собствена информационна, издателска, маркетингова, учебна и всякаква друга дейност,
позволена от Закона.
4. Лихви и други, съгласно действащото законодателство.
5. Приходи от допълнителна стопанска дейност, осъществявана съгласно този Устав.
Чл.34. (1) БАВ притежава собствени банкови сметки в левове и валута.
(2) Разпореждането със средствата по банковите сметки се извършва съгласно Устава.
(3) Текущите разходи се извършват само с одобрение на Председателя
Чл.35. Никое лице не може да бъде облагодетелствано чрез административни разходи, които
не съответстват на целите на БАВ.
XII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА БАВ
Чл.36. БАВ прекратява дейността си при следните условия:
1. По решение на ОС, взето с квалифицирано мнозинство (2/3) от гласовете на присъстващите
членове.
2. По решение на Съда.
3. При неплатежоспособност.
Чл.37. (1) При прекратяване на БАВ се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице.
(3) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество
на Асоциацията се извършва по решение на Общото събрание на БАВ.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. БАВ има кръгъл печат с надпис ”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ – БАВ” и на
английски език – “BULGARIAN WATER ASSOCIATION - BWA” и отличителен знак.
§ 2. За неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в
страната законодателство.
§ 3. Дейността на БАВ се осъществява въз основа на вътрешни правила, правилници,
инструкции и други документи, утвърдени от УС или от ОС.
§ 4. (Изм. -2018 г.) Този Устав е приет от Общото събрание на Асоциацията, проведено на
първи декември 2005 година в гр. София и е изменен и допълнен с решение на
извънредното ОС на Асоциацията, проведено на …февруари 2018 г.

