УСТАВ
на
Сдружение „Асоциация на студентите-медици“
гр. Пловдив /АСМ-Пловдив/
Раздел I - първи
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО
Име
Чл.1. Името на сдружението с нестопанска цел, изписано на български език е:
„Асоциация на студентите-медици”.
Чл.2. Наименованието се изписва на латиница по следния начин: “ Association of
Medical Students- Plovdiv” (AMS-Plovdiv).
Юридическо лице
Чл.3. Сдружението е юридическо лице, независима, доброволна, неполитическа и
нерелигиозна организация на настоящи и бивши студентите по медицина в рамките на една
година след завършване на специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив.
Сдружението не отговаря за задълженията на основателите си и на впоследствие
приетите нови членове.
Седалище и адрес
Чл.4. Седалището на сдружението е гр. Пловдив.
Чл.5.(Изменена на 05.11.2015) Адресът на управление на дейността на
сдружението е в гр.Пловдив, 4002, ул.”Царевец”№ 2, блок 1- партер, Медицински общежития
- стая на АСМ-Пловдив. Официалната електронна поща на сдружението е
asm.plovdiv@gmail.com, а официалната интернет страница е : http://asm-plovdiv.com/
Срок
Чл.6. Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.
Дейност на Сдружението
Чл.7.Сдружението се самоопределя като организация с идеална цел за
осъществяване на дейност в частна полза, подкрепа на своите членове и за постигане на
заложените си цели.

Цели и средства на Сдружението
Чл.8. Сдружението има за цел:
Ал.1.Обединяване на студентите медици независимо от тяхната раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа и
сексуална принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, с
оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения.
Ал.2.Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния
статус на студентите медици;
Ал.3.Обмен на информация, анализиране , обобщаване и огласяване на
проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
Ал.4.Организиране на международен студентски обмен;
Ал.5.Представяне пред държавните органи и обществени организации на
социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното
решаване;
Ал.6.Отстояване правата и законните интереси на студентите медици;
Ал.7.Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и
колективни инициативи на студентите медици в съответствие с настоящия Устав;

Ал.8.Подпомагане и финансиране на научни проекти в областта на медицината;
Ал.9.Организиране и провеждане на научни форуми с международно участие;
Чл.9. Сдружението набира своите средства от следните източници:
Ал.1.Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и
чуждестранни физически и юридически лица;
Ал.2.Приходи от имущество на Сдружението;
Ал.3.Възмездно или безвъзмездно придобиване на имущества по всеки законен
начин;
Ал.4.Членство в национални и международни студентски организации;
Ал.5.Популяризиране целите на сдружението пред държавни органи, органите на
висшите учебни заведения и обществото;
Ал.6.Събиране информация за обучението по медицина в страната и в чужбина; за
международния обмен, за проблемите на студентите медици и огласяването на събраните
сведения;
Ал.7.Организиране на форуми и семинари;
Ал.8.Партньори;
Ал.9.Издаване на печатен орган на АСМ-Пловдив и материали по дейността на
сдружението;
Чл.10.За осъществяване на целите си сдружението по решение на Общото
събрание може да извършва допълнителна стопанска дейност, като използва приходите от нея
за постигане на определените в настоящия Устав цели.
Чл.11.Предметът на стопанска дейност на сдружението се определя от Общото
събрание и е : провеждането на всички видове стопански мероприятия за постигане на целите,
чрез съответни стопански начинания, търговска в т. ч. външнотърговска дейност,
производствена дейност, издателска и разпространителска, рекламна дейност, както и всяка
друга дейност, която не е изрично забранена от закона и е свързана с предмета на основната
дейност на сдружението.
Чл.12.Извършването на стопанска дейност от сдружението се подчинява на
условията и по реда, определени от законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
Чл.13. Сдружението не разпределя печалба.
Чл.14. Средствата на сдружението се изразходват изключително за постигане на
целите му.
Разходване на имуществото
Чл.15.Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява
дейността , насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав.
Правоспособност
Чл.16. Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица
с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалището на юридическото лице.
Чл.17.Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани
с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество.
Писмени актове
Чл.18.Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа
неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация,
включително и БУЛСТАТ номер.
Представителство
Чл.19.Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите
органи. То се представлява от Председателя си, неговите заместник- председатели, както и от
друг упълномощен член от Управителния съвет на АСМ-Пловдив.
Чл.20.По съдебни спорове между сдружението /юридическото лице/ с нестопанска
цел/ и управителя му, съответно членове на управителния съвет, юридическото лице може да
се представлява от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица.
Чл.21. Сдружението може да участва в работата на орган на юридическото лице с
нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от него лице.
Устройство
Чл.22.Устройството на сдружението се определя от този Устав и от закона.
Сдружението може да има клонове и други структурни образования и в други градове на
страната и чужбина. Ръководителите на тези звена представляват юридическото лице с
нестопанска цел за дейността на конкретното звено, с представителна власт, определена с

решение на органа, който го създава.
Чл.23. Клоновете се създават с решение на Общото Събрание, а останалата
структура се определя и създава от Управителния съвет на сдружението.

Раздел II – втори
ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО
Членски права
Чл.24. Членството в АСМ-Пловдив е доброволно. Член на АСМ-Пловдив може да
бъде всеки студент по медицина в МУ-Пловдив, независимо от неговата раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа
и сексуална принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Ал.1.Членството в АСМ-Пловдив се запазва до 1 (една) година след завършване или
прекъсване обучението на студента.
Ал.2.Кандидатите за почетен член трябва да имат значителен принос за постигане
целите на АСМ-Пловдив и издигане на авторитета на сдружението.
Ал.3.Почетните членове се избират от общото събрание на сдружението. Почетният
член няма право да гласува.
Ал.4.Бивши членове на сдружението могат да бъдат избрани за Алумна/и- членове на
сдружението от УС.
Ал.5.Алумна/и членът няма право да гласува.
Чл.25. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от
дейността му по реда предвиден в Устава.
Чл.26. Всеки член е длъжен:
Ал.1. Да участва активно в осъществяването на целите на сдружението;
Ал.2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие;
Ал.3. Да участва в работата на Общото Събрание, да участва в подготовката на
решения, да предлага лица за избор в управителните и др. органи.
Ал.4. Да не използва членството в сдружението за постигане на цели,
противоречащи на Устава му.
Чл.27. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
Чл.28. Членски права и задължения с изключение на имуществените са
непрехвърлими и не преминават върху други лица съответно при смърт или прекратяване.
Чл.29. Задълженията на членовете на сдружението не могат да бъдат опрощавани,
както и да се прихващат със задължения на сдружението към друг член.
Приемане на нов член
Чл.30.(Изменена на 05.11.2015) Нов член се приема от Управителния съвет въз
основа на писмена или електронна молба с изрично заявление , че кандидатът приема целите
на сдруженията Асоциация на студентите-медици – Пловдив и Асоциация на студентите
медици в България и е съгласен да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на
Уставите им и в потвърждение на това се присъединява към тях чрез подписването му.
Прекратяване на членство
Чл.31. Членството се прекратява:
Ал.1. с едностранно писмено волеизявление до председателя на сдружението;
Ал.2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете физически
лица, респективно с ликвидацията на членовете юридически лица;
Ал.3. с изключването;
Ал.4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
Ал.5. при отпадане, поради изтичане на срока от 1 (една) година след датата на
дипломирането.
Чл.32. Решението за изключване се взема от Общото Събрание при поведение,
което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Изключеният член не гласува, но има
право да участва в разисквания по неговото изключване.
Чл.33. Членството се прекратява при отпадане поради системно неучастие в

дейността на сдружението или извършване на действия, целящи затрудняване на дейността
на сдружението, констатирани от Контролния съвет.
Органи
Чл.34. Върховен орган на сдружението е Общото Събрание.
Чл.35. Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.
Чл.36.Общото
Събрание
избира
Контролен
орган
в
Контрольор/Контролен съвет. Контролен съвет е задължителен орган.

лицето

на

Общо Събрание
Чл.37. Общото събрание се състои от всички органи членове на сдружението.
Права на Общото събрание
Чл.38. Общото събрание:
Ал.1. изменя и допълва Устава;
Ал.2. приема други вътрешни актове;
Ал.3. избира и освобождава членовете на Управителен съвет, Председателя на УС,
Зам. Председателя на УС, секретаря на УС и Контрольора/Контролен съвет;
Ал.4. взема решение за откриване или закриване на клонове на сдружението;
Ал.5. взема решение за участие в други организации;
Ал.6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
Ал.7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
Ал.8. приема бюджета на сдружението;
Ал.9. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос, в т.ч.и на
встъпителната вноска;
Ал.10. приема отчета за дейността на Управителен съвет;
Ал.11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
Ал.12. взема други решения, предвидени в устава.
Чл.39. Правата по т. 1, 3, 7, 9, 11, 12 на предходния член не могат да се възлагат на
други органи на сдружението.
Чл.40. Решенията на Общо Събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
Чл.41. Решенията на Общо Събрание са задължителни и за другите органи на
сдружението.
Чл.42. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със
закона, Устава или предходно решение на Общо Събрание, могат да бъдат оспорвани пред
Общо Събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или друг негов орган,
отправено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на
вземане на решението.
Чл.43. Споровете по предходния член могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрация 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
вземане на решението.
Свикване на Общо събрание
Чл.44. Общо Събрание се свиква по инициатива на Управителен съвет, Контролен
съвет или по искане на 10% от членовете на сдружението в населеното място, в което се
намира регистрацията на сдружението. Ако в последния случай Управителен съвет не отправи
писмена покана за свикване на Общо Събрание, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Датата и часът на Общото събрание се определят от предходното ОС. Дневният ред на
Общото събрание, както и мястото на провеждане се определят от УС най-малко месец преди
датата на ОС. То трябва да се свика на територията на МУ-Пловдив в някоя от Аудиториите
на университета.Поканата за ОС трябва да съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на
провеждане на ОС.Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира
управлението на сдружението най-малко 1 месец преди насрочения ден.Поканата се поставя
на входа на аудиторията, в която ще се проведе ОС. В случай, че е необходимо ОС да се свика
по-рано, по-късно или поради невъзможност да се спази условието събранието да се проведе
на територията на МУ-Пловдив, то се свиква по точка II.чл.22.
Чл.45. поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждане на Общо Събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл.46. Поканата се обнародва в държавен вестник и се поставя на мястото за

обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец
преди насрочения ден.
Кворум
Чл.47. Заседанието на Общо Събрание е законно, ако присъстват 2/3 (две трети) от
всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове се явят. Общото
събрание се води от председател, който се избира от членовете на Общото събрание в
неговото начало, на базата на постъпила кандидатура или по предложение на някои от
членовете.
Членове на изборни комисии, протоколчици и квестори се избират от членовете на Общото
събрание в неговото начало.
Гласуване
Чл.48. Всеки член има право на един глас.
Чл.49. Член на общото Събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
Ал.1.него, неговия съпруг/съпруга или роднини по права линия без ограничения,
по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
Ал.2.юридически лица, на които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
Чл.50. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на ОС въз
основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Вземане на решения
(изменен на ОС на 08.11.2018г.) Чл.51. Решенията на делегатите на ОС се вземат
с мнозинство повече от ½ от присъстващите, освен ако законът не предвижда друго. По
въпросите за изменение допълнение или приемане на нов устав на Сдружението се взимат с
мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.52. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения освен ако всички членове на ОС вземат единодушно решение да
се разгледат.
Управителен съвет
Чл.53. УС се състои най-малко от три лица – членове на сдружението. Членовете
на УС се избират за срок от една година. Управителният съвет се избира с тайно гласуване.
Всеки член на Общото събрание гласува със “За”, “Против” или “Въздържал” се за всеки от
кандидатите. За избран се счита кандидат, получил поне 50% положителни гласове от
присъстващите. При наличие на двама или повече кандидати, за избран се счита този, който
е получил най-много гласове “За”. УС включва 11 члена: Председател, Зам.-председател по
вътрешни дейности, Зам.-председател по външни дейности, Секретар, Отговорник по връзки
с обществеността, Локален отговорник по обществено здраве, Локален отговорник по
репродуктивно здраве и СПИН, Локален отговорник по човешки права и мир, Локален
отговорник по медицинско образование, Локален отговорник по професионален обмен,
Локален отговорник по научен обмен. Член на УС може да подаде своята оставка и да бъде
освободен от длъжността си, ако тя бъде гласувана с пълно мнозинство на събрание на УС.
Правомощия на Управителния съвет
Чл.54. Управителния съвет:
Ал.1.представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт
на отделните негови членове;
Ал.2.осигурява изпълнението на решенията на ОС;
Ал.3.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
Устава;
Ал.4.подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
Ал.5.подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
Ал.6.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
включително и тази в обща полза и носи отговорност за това чрез „Вътрешен правилник за
работата на управителния съвет на Асоциация на студентите медици - Пловдив“ и годишен
план за дейността си, изготвени не по-късно от един месец след избирането им от Общото
събрание;
Ал.7.осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната
и чужбина;

Ал.8.определя адреса на сдружението;
Ал.9.Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от УС с
мнозинство повече от 50% от присъстващите членове.
Ал.10.взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган;
Ал.11.изпълнява задълженията предвидени в Устава.
Ал.12.УС упълномощава членовете на АСМ да използват членството си при
заявление за финансиране или съфинансиране от други източници.
Заседания на Управителния съвет
Чл.55. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
председателя/-ите. Председателя/-ите е длъжен да свика събрание при писмено искане на една
трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може
да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя
и зам. председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
Чл.56. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
Чл.57. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл.58. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а
решенията от чл. 14, ал.2 и чл.31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство на всички членове.
Чл.59. При равенство на гласовете на участващите в гласуването членове на УС,
гласът на председателя, а в негово отсъствие на ръководещия заседанието зам. председател е
решаващ.
Чл.60. 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 УС.
Председател
Чл.61. Председателя представлява сдружението пред всички лица и организации.
Председателя може да упълномощи зам. председателя, а по решение на УС и друг
член на УС за изпълнение на функциите му. При избор на повече от един председател,
последните упражняват правомощията си заедно и/или поотделно.
Чл.62. Заместник председателите – по външни и по вътрешни дейности
подпомагат председателя при осъществяването на функциите му и представляват
сдружението при упълномощаването им и/или в случаите посочени в Устава.
Чл.63. Секретарят подготвя организационно провеждането на заседанията на УС
на сдружението и извършва организационната работа по изпълнението на същите решения.
Контрольор/Контролен съвет
(изменен на ОС на 08.11.2018г.) Чл.64. Контрольорът/Контролният съвет се
избира от ОС за срока за избор на УС, мандатът му прекратява с прекратяване мандата на УС.
За Контрольор и членове на Контролен съвет могат да се предлагат единствено лица, които
са приключили мандат като член на Управителен съвет на АСМ-Пловдив.
Чл.65. Контролният съвет е в състав 5-ма души с равни правомощия.
Чл.66. Контролният съвет избира от състава си Председател, който организира
работата на съвета и го представлява пред ОС и УС. При отсъствие на председателя КС се
представлява от друг негов член.
Чл.67. Контрольор не може да бъде член на УС, както и негов съпруг/а .
(изменен на ОС на 08.11.2018г.) Чл.68. Контролен съвет може да взема решения,
ако на заседанието му присъстват 50%+1 от неговите членове. Решенията се взимат с
мнозинство 2/3 от присъстващите членове с явно гласуване, освен ако законът или уставът не
предвиждат друго. Решенията относно свикване на Общо събрание се взимат с пълно
мнозинство на заседания, на които присъстват всички членове на Контролен съвет;
Ал. 1 Членовете на Контролен съвет могат да бъдат представяни на заседанията му
от друг член на Контролен съвет само с изрично писмено пълномощно.
(изменен на ОС на 08.11.2018г.) Чл.69. Компетентност на
Контрольора/Контролния съвет:
Ал.1.следи за правилното използване, запазване или увеличаване на имуществото
на сдружението;
Ал.2.следи за стопанисването на имуществото на сдружението и за воденето на
счетоводната дейност;

Ал.3.дава заключение по бюджета на сдружението;
Ал.4.контролира работата на Управителен съвет като анализира и предприема
необходимите действия във връзка с постъпили заявления и възражения от членовете на
сдружението;
Ал.5.контролира изпълнението на решенията на Общо събрание и спазването на
устава на сдружението от членовете му;
Ал.6.свиква Общо събрание при констатирани незаконосъобразни или
противоуставни актове или действия от страна на Управителен съвет;
Чл.70. Във връзка с дейността си, Контрольора/Контролния съвет има право да
прави ревизии, инвентаризации, проверка по документацията на сдружението и да иска
писмени обяснения от длъжностните лица в нея.
Чл.71. След приключване на финансовата година Контрольора/Контролния съвет
прави пълна годишна ревизия.
Чл.72. Контролния съвет изготвя и представя на ОС годишен доклад за дейността
си.
Помощни органи
Чл.72. По решение на УС могат да се създават помощни и временни органи на
сдружението.
Протоколни книги на сдружението
Чл.73. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си
органи. Ръководещият заседанията на колективните органи и лицето, изготвило протокола,
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Членовете на сдружението могат да се запознават със съдържанието на
протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Раздел III – трети
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.74. Сдружението се прекратява със:
Ал.1.изтичането на срока му, при условие, че се приеме срок за действие на
сдружението;
Ал.2.с решение на върховния си орган;
Ал.3.с решение на Окръжния съд по седалище, когато:
3.1 НЕ Е УЧРЕДЕНО ПО УСТАНОВEНИЯ РЕД;
3.2 ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА ИЛИ Е
ПРОТИВНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ИЛИ НА ДОБРИТЕ НРАВИ;
3.3 Е ОБЯВЕНО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
Чл.75. Решението на съда за прекратяване по т.1 и т. 3 може да се постанови по иск
на всяко едно заинтересовано лице и/или прокурора.
Чл.76. В случаите на съдебно прекратяване, прекратяването се вписва служебно и
съдът назначава ликвидатор.
Ликвидация
Чл.77. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
Чл.78. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от
него лице.
Чл.79. Ако ликвидатор не е определен от управителния орган или от определено
от него лице или по реда на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ той се определя от Общото Събрание
по седалището на сдружението.
Чл.80. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ.
Имуществото след ликвидация
Чл.81. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се решава от върховния орган на сдружението, доколкото в ЗЮЛНЦ не е
предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от

ликвидатора.
Чл.82. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация,
отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.
Заличаване
Чл.83. След разпределяне на имуществото ликвидаторът поисква заличаване на
вписването на сдружението от ОС по седалището му.
Раздел IV – четвърти
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.84. Сдружението има свой печат, емблема и може да създава почетни отличия
и знаци.
Чл.85. Пазители на печата на сдружението са Председателя/-ите на УС или Зам.
председателя.
Чл.86. Настоящият устав е изменен с решение на ОС от 12.01.2011, 28.04.2012,
19.05.2013г., 14.12.2013г., 21.12.2014г., 31.05.2015г., 05.11.2015г., 16.11.2017г., 08.11.2018г.
НАСТОЯЩИЯТ Устав се прие с решение, взето с протокол на Учредително
събрание, проведено на 10.03.2002г. в гр. Пловдив. НАСТОЯЩИЯТ устав бе изменен с
Протокол №1/08.11.2018г. на ОС и включва всички изменения и допълнения по статута на
Сдружението към 08.11.2018г.
Уставът се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които три за
архива на сдружението и един за регистрацията пред Търговския регистър.

