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УСТАВ 

НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 

163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 

 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл. 1 Училищното настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел,  с 

наименование “Училищно настоятелство към 163-то основно училище 

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”, гр. София. 

 

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 2 Училищното настоятелство към 163-то основно училище “ЧЕРНОРИЗЕЦ 

ХРАБЪР” (УН) е със седалище и с адрес на управление в гр. София, район “Искър”, ЖК 

“Дружба” III-ти микрорайон, 163-то основно училище “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”. 

Чл. 3 УН е независимо, доброволно сдружение на родители и учители за 

подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното подпомагане и 

осигуряване на училището. 

Чл. 4 УН е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, 

регистрирано е като сдружение с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел и осъществява дейността си съобразно разпоредбите на Закона за 

народната просвета и останалото действащо българско законодателство. 

Чл. 5 УН се учредява за неопределен срок. 
 

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 6 Сдружението осъществява обществено – полезна дейност:  

1. Обсъжда и изготвя предложения пред съответните органи за перспективното 

развитие на училището, както и за решаването на текущи проблеми.  

2. Разработва и предлага за обсъждане и приемане програми, подпомагащи учебно-

възпитателната работа в училище.  

3. Осигурява възможности за дискусии, имащи отношение към образователното и 

личностното развитие на децата.  

4. Осъществява дейности, насочени към организационното и финансово 

осигуряване на училището и за решаване на проблемите с материалната база. 

 

 

IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО   

 

Чл. 7 Главните цели на УН като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност са: 

1. Създаване на общество от възпитаници, преподаватели, родители, както и на 

всички приятели и привърженици на идеята за постигане на целите по раздел 4 
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2. Подпомагане развитието и усъвършенствуването на обучението и възпитанието в 

163-то ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", както и популяризиране формите, методите и 

резултатите от обучението в същото. 

3. Подпомагане създаването в 163-то ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” на съвременна 

образователна структура за подготовка на функционално грамотни и възпитани ученици. 

4. Издирване на талантливи деца и подпомагане на тяхното изграждане и развитие 

като личности и творци във всички области на науката, културата и изкуството и 

практическата им реализация в живота. 

5.   Подпомагане на социално слаби ученици и на ученици, нуждаещи се от грижи и 

деца с увреждания; 

6. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, защита на 

човешките права; 

7. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, 

образованието и физическата култура; 

8. Покупко-продажба на стоки и услиги. 

9. Обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или за 

разрешаването на текущи проблеми на училището.  

10. Подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището.  

11. Съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, 

организиран отдих, туризъм и спорт с учениците.  

12. Съдействат за включване на родителите при организиране на свободното време 

на учениците.  

13. Предлагат мерки за подобряване дейността на училището.  

14. Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

народната просвета.  

15. Организират и подпомагат обучение на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца.  

16. Подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу 

наркоманията и други вредни влияния върху учениците.  

17. Подпомагат социално слабите ученици и децата с увреждания.  

18. Съдействат на комисиите за превенция срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните.  

19. Стимулират  свободния обмен на идеи и информация, на научни знания, 

интелектуални ценности и права върху интелектуалната собственост. 

20. Осъществяват програми в областта на образованието, науката, изкуството, 

социалната дейност. 

21. Осъществяват съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и 

материални средства за училището; 

22. Подпомагат училището за увеличаване на училищните имоти, за тяхното 

ефективно стопанисване и целесъобразно използване, изграждането и поддържането 

материално-техническата и спортната база; 

23. Съдействат за организацията на охраната на учениците и училищната база; 

24. Подпомагат училищните и общинските органи за осъществяването на 

задължителното училищно обучение до шестнадесетгодишна възраст; 

 

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
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Чл. 8  
1) Сдружението като организация с нестопанска цел не разпределя печалба.  

2) УН може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с 

предмета на основната дейност, за която е регистрирано и като използва прихода за 

постигане на определените в устава цели. 

1. Дарения и спонсорство от юридически и физически лица, държавни и общински 

органи и организации; 

2. Целеви субсидии за осъществяване дейността на настоятелството; 

3. Организиране разработването и осъществяването на проекти, допринасящи за 

изпълнение целите на настоятелството съвместно с ръководството на училището и други 

правителствени и неправителствени организации; 

4. Организиране изложби и разпродажби на произведения на изкуството, създадени 

от възпитаници на училището; 

5. Организиране изграждането и функционирането на школи по изкуствата; 

8. Издаване и разпространение на периодичен училищен вестник и други печатни 

произведения. 

6. Членски внос от членовете на сдружението, който следва да бъде заплащан 

ежегодно в срок до 15.11. на текущата календарна година. Размерът на членския внос се 

предлага от  Управителния съвет и се приема от Общото събрание. 

 

 

 

 

VI. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 9 Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде 

всяко българско или чуждестранно пълнолетно и дееспособно физическо лице, което 

приема и спазва устава. 

Чл. 10  
1) Нови членове на сдружението могат да бъдат приемани в него въз основа на 

мотивирана писмена молба до Председателя, придружена с декларация, в която кандидатът 

заявява, че приема настоящия устав и е съгласен с него.  

2) Нови членове могат да бъдат приемани и по писмена или устна инициатива на 

един или повече членове на сдружението, като в този случай до провеждане на гласуването 

за неговото приемане номинираното лице трябва да депозира при председателя писмено 

съгласие за членство, придружено с декларация, в която лицето заявява, че приема 

настоящия устав и е съгласен с него. 

Чл. 11 Решението за приемане на членове на сдружението се приема от 

Управителния съвет, който е длъжен да разглежда молбите по чл. 10, ал. 1 и писмените 

инициативи по чл. 10, ал. 2 на първото си заседание след тяхното постъпване при 

председателя. 

Чл. 12 Членството се прекратява: 

1. С едностранно писмено волеизявление до сдружението; 

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на члена; 

3. С изключването; 

4. С прекратяването на юридическото лице на сдружението; 

5. При отпадане. 
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Чл. 13  
1) Член на сдружението може да бъде изключен: 

1. с решение на Управителния съвет при системно грубо нарушаване разпоредбите 

на настоящия устав;  

2.  при влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;  

3. за поведение, противоречащо на морала и злепоставящо сдружението, както и 

при други форми на поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо. 

2) Решенията на управителния съвет, с които се отказва приемането на кандидат за 

член на сдружението и с които се изключва член на сдружението могат да бъдат обжалвани 

пред общото събрание при условията и по реда, установени в чл. 18, ал. 5 от устава. 

Чл. 14 Управителният съвет може да констатира отпадане на член на сдружението 

поради системно неучастие в дейността му, в случай, че членът без уважителни причини не 

присъства в две последователни заседания на общото събрание на сдружението, свикани и 

оповестени надлежно и при неплащане на членския внос в определените за това размер и 

срок. 

Чл. 15  
1) Членовете на УН имат право: 

1. да участват в управлението на сдружението и дейността на ОС; 

2. да бъдат информирани за неговата дейност; 

3. да се ползват от имуществото му и от резултатите от неговата дейност по реда, 

предвиден в устава; 

4. да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите му на 

управление. 

2) Членовете на УН са длъжни: 

1. да спазват настоящия устав; 

2. да участват активно в работата на сдружението; 

3. да работят издигане на обществения авторитет на сдружението и 163 ОУ 

„Черноризец Храбър” 

Чл. 16  
1) Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. Членските права и 

задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху 

други лица при смърт, съответно при прекратяване. 

2) При прекратяване на членството, бившият член не може да има имуществени 

претенции към УН. 

 

 

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 17  
1) Колективен върховен орган на сдружението е Общото събрание. 

2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. 

3) Контролен орган на сдружението е Контролната ккомисия. 

Чл. 18  
1) Общото събрание се състои от всички членове на УН. 

2) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 
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4. взема решения за откриване и закриване на клонове; 

5. взема решение за участие в други организации; 

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

8. приема бюджета на настоятелството; 

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

10. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

11. разглежда жалби и отменя решения на другите органи на сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението; 

12. взема и други решения, предвидени в устава. 

3) Правата по ал. 2, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на 

сдружението. 

4) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и 

съответствие с устава. 

5) Решенията на органите на сдружението, 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 сдружението, отправено в 

едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането 

на решението. 

6) Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на 

сдружението от всеки член на сдружението или от прокурора в едномесечен срок от 

узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението. 

Чл. 19  
1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по 

искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира 

седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок 

не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по 

седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или 

натоварено от тях лице. 

2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането 

на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

3) Поканата се обявява в сайта на училището www.un.163ou.org и се поставя на 

мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на настоятелството, най-

малко един месец преди насрочения ден. 

Чл. 20 Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от 

всичките му 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. 

Чл. 21  
1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 

2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до: 

1. Него, неговия съпруг(а) или роднини 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 може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 
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3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание 

въз снова на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл. 22  
1) Решения на общото събрание се вземат с явно гласуване и с мнозинство от 

присъстващите. 

2) Решенията по чл. 18, ал. 2, т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да 

се вземат решения. 

Чл. 23  
1) Управителният съвет се състои от три лица (Председател,  Заместник-

председател и кoординатор), които са членове на настоятелството и се избират от общото 

събрание за срок до четири години. 

2) По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се 

изпълняват от едно лице – Управител 

Чл. 24 Управителният съвет: 

1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване разпоредбите 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 настоятелството, 

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

6. Определя адреса на сдружението; 

7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат 

в правата на друг орган; 

8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава; 

9. Взема решения за приемане на членове на сдружението, или отказ за приемане, 

за изключване на членове и за констатиране отпадането на членове. 

Чл. 25  
1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. 

Последният е длъжен да свика 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 води от определен от 

управителния съвет негов член. 

2) Управителният съвет може да взема решение ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

3) 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. 

4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 24, т. 2 

и 5 и чл. 38, ал. 1 – с мнозинство от всички членове. 

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. 26 Председателят: 

1. свиква по подходящ начин и ръководи заседанията на управителния съвет; 
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2. организира дейността на настоятелството в съответствие с ЗЮЛНЦ, ПУДУН, 

устава и решенията на общото събрание и на управителния съвет; 

3. представлява сдружението, като в негово отсъствие и/или невъзможност да 

изпълнява своите функции, то се представлява от oторизиран член на УС; 

4. има право да участва в работата на Педагогическия съвет и да внася за обсъждане 

материали 

Чл. 27  Членовете на УС : 

1. подпомагат председателя при осъществяване на функциите му; 

2. осъществяват функциите на председателя в случай на отсъствие и/или 

невъзможност той да изпълнява функциите си,  

Чл. 28 Заместник-председателят на УС:  

   1. Подпомага председателя при осъществяване на функциите му и отговаря за 

набирането и разходването на имуществото на сдружението. 

   2.  В случай на отсъствие и/или невъзможност председателят да изпълнява 

функциите си, представлява сдружението.  

Чл. 29 Координаторът на УН: 

1. отговаря за своевременното и точно съставяне на протоколите от заседанията на 

общото събрание и на управителния съвет; 

2. събира и съхранява документацията на УН и отговаря за нея. 

3. отговаря за отчетността и съхранението на имуществото на УН. 

Чл.30 Контролната комисия (КК) е независим контролен орган, който следи за 

изпълнение решенията на ръководните органи на Сдружението. 

Чл. 31  
1) КК се състои от три лица, които са членове на настоятелството и се избират от 

Общото събрание. 

2) Председателят на КК се избира от Общото събрание измежду членовете на КК. 

Чл.32 КС има следните права:  

1. Проверка на цялостната документация на Сдружението;  

2. Контрол върху изпълнение решенията на ръководните органи на Сдружението;  

3. Контрол върху изпълнението на бюджета от страна на УС;  

4. Даване на задължителни предписания до УС относно недопускане и 

отстраняване на финансови и други нарушения.  

Чл. 33 

 1) Заседанията на КК се свикват веднъж на три месеца.  

 2) С 2/3 от членовете на КК може да се свиква ОС.  

 

 

VIII. ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНИ ЗА 

РАЗХОДВАНЕ 

 

Чл. 34  

1) Имуществото на УН се състои от: право на собственост върху недвижими имоти, 

движими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книжа, право на 

интелектуална собственост и други права. 

2) УН разходва имуществото си за постигане на своите цели. 
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Чл. 35  
1) Събраното имущество може да бъде изразходвано безвъзмездно по решение на 

Управителния съвет, взето по предложение на Председателя, за осъществяване на 

дейността, насочена към постигането на определените в устава и закона цели. 

2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в 

съответствие с целите на сдружението и неговите финансови възможности, съгласно 

обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който 

се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър. 

3) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, 

взето от върховния орган на сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато 

е в полза на: 

1. лица от състава на други органи на сдружението и техните съпрузи, роднините 

им по права линия-без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен, или по 

сватовство-до втора степен включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на 

вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на 

вземането на решението; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

4) УН не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, 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 УН, или са сключени при общи 

условия, публично обявени. 

Чл. 36 След вписването му в Централния регистър при Министерството на 

правосъдието, сдружението в качеството му на организация за осъществяване на дейност в 

обществена полза подлежи на независим одит при условията на Закона за счетоводството, 

ако превиши минимум едно от следните условия: 

1. сума на актива на баланса за предходната година-500 хил. лв.; 

2. сумата на приходите от дейността и нетния размер на приходите от продажби, 

както и финансовите приходи да предходната година-1 млн. лв. 

Чл.37 Управителния съвет на Сдружението подготвя отчет за всяка финансова 

година в срок до 30.04. на последващата година. 

 

 

 

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 38  
1) УН е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си 

органи. Ръководещият заседанието на колективният орган и лицето, изготвило протокола, 

удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

2) УН изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа 

данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства; 
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3. финансовия резултат. 

3) Докладът за дейността по предходните алинеи е публичен. Съобщението за 

неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване в него се публикува 

в бюлетина на централния регистър. 

 

 

X. ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 

Чл. 39 УН, като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване 

на общественополезна дейност не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в частна полза.  

 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ 

 

Чл. 40  
1) УН се прекратява: 

1. с решение на общото събрание; 

2. с решение на Софийски градски съд, когато: 

а) не е учредено по законния ред; 

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения 

ред или на добрите нрави; 

в) е обявено в несъстоятелност. 

2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересован 

или на прокурора. 

3) Съдът може да даде подходящ срок, в който УН е длъжно да отстрани 

основанието за прекратяване и неговите последици, като в противен случай прекратяването 

се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. 

 

 

XII. ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 41  
1) При прекратяване на УН се извършва ликвидация, която се извършва от 

управителния съвет или от определено от него лице. 

2) Ако управителният съвет на УН не определи ликвидатор по реда на ал. 1, както 

и в случая на чл. 37, ал. 1, т. 2, такъв се определя от Софийски градски съд. 

3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на 

Търговски закон. 

Чл. 42  
1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 

юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от 

наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на 

движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице. 

2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

1. учредителите, настоящите и бившите членове; 

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му; 
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3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение; 

4. съпрузите на лицата по т. 1-3; 

5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия-без ограничение, по съребрена 

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

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

 

 

XIII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 43  
1) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се предоставя  по 

решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на 

общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 

2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на 

общината, в която е седалището на прекратеното сдружение, като в този случай, общината 

е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите  на 

прекратеното УН общественополезна дейност. 

Чл. 44 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 

заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от Софийски градски съд. 

 

 

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

Чл. 45 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден 

в него и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

Чл. 46 По неуредени в този устав въпроси се прилагат нормите на ЗЮЛНСЦ и 

други актове по действащото в страната законодателство.  

 

 

Настоящият устав е приет от учредителното събрание на Училищно настоятелство 

към 163-то основно училище “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”, гр. София, проведено на 29.05.2000 

г., изменен и допълнен от Oбщо събрание, проведено на 29.12.2003 г, изменен и допълнен 

от Общо събрание, проведено на 11.02.2014 г., изменен и допълнен на Общо събрание, 

проведено на 11.11.2015г. 

 

 

 


