Устав на Българска Асоциация на Бизнес Ангелите

УСТАВ
на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС-АНГЕЛИТЕ

I.

0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 «БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ» (Асоциацията) е независимо
юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в
съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и този устройствен акт (Устав).
Член 2 «БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ» придобива качеството на
юридическо лице с вписването й в регистъра на съда.
Член 3 Асоциацията е доброволна, самоуправляваща се гражданска организация, която няма
политически и религиозен характер. Дейността на Асоциацията не е насочена към пропаган да
или агитация.
Член 4 Под понятието Бизнес - ангели, членовете на Асоциацията имат предвид: утвърдени
професионалисти, или граждани със свободни финансови средства, които имат намерение и
търсят възможности да вложат, инвестират притежаваните от тях лични средства в нови,
перспективни и рискови бизнес начинания.
Член 5 Под понятието предприемачи, членовете на Асоциацията имат предвид: хора с
атрактивни, , иновативни и рискови бизнес проекти, търсещи финансиране на идеите и
компаниите си.
Член 6 Асоциацията може да има клонове.
Член 7 Асоциацията се създава за неопределен срок.

II.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 8 Наименованието на Асоциацията е «БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС
АНГЕЛИТЕ», което може да се изписва и на латиница.
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Член 9 Седалището и адресът на управление на Асоциацията е: град София, район Красно
село, кв. Хиподрума, бл.107, вх.А, ет.6, ап.17.
Член 10 Пълното или съкратеното наименование на Асоциацията, седалището, адресът на
управлението, номера й по ЕИК се поставят върху всички нейни официални документни
издания, както и върху всички книжа и правни актове, изхождащи от нея или от такива, по
които тя е страна. Асоциацията притежава собствен знак, печат, банкови сметки.

III.

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ

Член 11 Асоциацията се самоопределя за осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА.
Член 12 Целите на Асоциацията са:
(1) Логистична подкрепа на физически и юридически лица, Малките и Средни
предприятия, чрез свързването им с подходящи бизнес ангели, които имат намерение
да финансират, чрез свои собствени средства техни нови и рискови бизнес проекти;
(2) Осъществяване на връзка между бизнес – ангели, притежаващи собствен капитал с
подходящи предприемачи, които притежават уникални, нови, икономически
ефективни или рискови бизнес стратегии или идеи, които се нуждаят от капитал, за
да стартират и/или развият бизнеса си;
(3) Осигуряване на защита на интересите на бизнес – ангелите от една страна и на
предприемачите от друга;
(4) Пълно сътрудничество със съществуващи вече организации със сходни цели и
задачи;
(5) Тясно сътрудничество със съответните държавни органи, за пълното спазване на
нормативната уредба;
(6) Създаване на платформа за свързване на предприемачи и бизнес ангели на
национално и международно ниво;
(7) Национално покритие и представителство на българските бизнес ангелите пред
местната и международна общност
(8) Осъществяване и поддържане на контакти с българите живеещи в чужбина по
отношение на възможностите за членство в Асоциацията, с цел стимулиране на
инвестиции в България и българската предприемаческа среда, като бизнес ангели,
както и за възможностите да предложат проекти за финансиране от бизнес ангели от
България
Член 13 Средствата за постигане на целите на Асоциацията са:
(1) Идентифициране на потенциални бизнес – ангели/капиталовложители с богат
професионален опит и реализация, след изследване и анализ на намеренията им,
мотивацията им, приоритетите им, както и предпочитанията им за капиталовложение
в различните бизнес – отрасли;
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(2) Установяване и привличане на бизнеспроекти, идеи и компании със значителен
потенциал за растеж;
(3) Създаване на центрове за консултации и осъществяване на връзка между бизнес
ангелите и предприемачите;
(4) Организиране и провеждане на работни срещи, семинари, конференции и други
мероприятия с цел представяне на идеи и бизнеспроекти от страна на предприемачи
на потенциални капиталовложители;
(5) Публикации в медиите или в нарочни бюлетини на статии и материали, съдържащи
информация за възможни сделки между предприемачи и бизнес – ангели;
(6) Издаване на бюлетини и брошури;
(7) Участие в конкретни програми за финансиране на проекти на международни и
световни организации, свързани с целите на Асоциацията;
(8) Участие и управление на Европейски и международни програми за стимулиране на
предприемаческата и инвестиционна среда чрез осигуряване на благоприятни
условия за развитие;
(9) Разработване на проекти, свързани с целите на Асоциацията;
(10)
Осъществяване на лични срещи между членовете на Асоциацията, както
между тях и държавните институции, и между тях и различни стопански организации;
(11)
Осъществяване на двустранни и многостранни контакти и сътрудничество с
други организации със сходни цели;
(12)
Организиране на пресконференции за популяризиране целите на
Асоциацията;
(13)
Консултиране и осъществяване на необходимите процедури за осигуряване
максимална защита на интересите на членовете на Асоциацията;
(14)
Публикуване и разпространение на печатни издания;
(15)
Организиране на дебати и разработване на предложения относно решаване
на възникнали проблеми във връзка с целите на Асоциацията;
(16)
Организиране на съвместни наблюдения и изготвяне на доклади;
(17)
Други дейности, свързани с целите на Асоциацията и винаги в съответствие с
българското законодателство;
(18)
Промотиране с цел развитие на устойчива предприемаческа и инвестиционна
среда;
(19)
Подкрепа на инициативи, чиято цел е постигане на стратегическите цели на
Асоциацията;
(20)
Съдействие за изграждането и развитието на устойчива предприемаческа
екосистема в страната;
(21)
Развитие на предприемаческата култура;
(22)
Подпомагане на инициативи насочени към създаване на собствен бизнес,
осигурявайки финансова подкрепа от Бизнес ангели, институции и компании;
(23)
Улесняване на достъпа и разширяване на опциите за финансиране на
предприемаческата дейност;
(24)
Осигуряване на възможности за придобиване на знания на предприемачите,
чрез програми за обучение в съответната област;
(25)
Популяризиране и информиране на обществеността за възможностите
предоставяни от бизнес ангелската инвестиционната система, както за предприемачи,
така и за инвеститори;
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(26)
Сътрудничество с университети, училища и организации с цел развитие и
обучение на предприемаческите компетенции и култура;
(27)
Иницииране на предложения за законодателни промени в подкрепа на
развитието на Бизнес ангелите и предприемаческата дейност в страната;
(28)
Сътрудничество със стопански и нестопански организации в областта с цел
подпомагане на предприемаческата среда и повишаване на инвестиционната
активност;
(29)
Участие и поддържане на връзка с всички страни в предприемаческата
система, като: Бизнес ангели, Бизнес ангелски групи, Рискови инвеститори, Компании
за дялово инвестиране и др., с цел подпомагане и реализиране на устойчиво развитие
на предприемаческия процес;
(30)
Развиване на дейност насочена към разширяване на възможностите за
инвестиции в страната, както от местни така и от чужди инвеститори;
(31)
Създаване и поддържане на платформа за обмяна на опит между Бизнес
ангели и предприемачи от страната и чужбина;
(32)
Поддържане и осигуряване на информираност на всички заинтересовани
страни за последните тенденции и възможности в предприемаческата екосистема;
(33)
Промотиране и популяризиране на концепцията и терминологията “Бизнес
ангел“ и дейностите, произтичащи от тях;
(34)
Представителство и защита на интересите на своите членове в и извън
страната;
(35)
Изграждане на унифициран етичен кодекс на бизнес ангелите в страната;
(36)
Разработване и създаване на система за идентификация и сертификация на
“Бизнес ангел“;
(37)
Поддържане на връзка с международни организации на бизнес ангели с цел
популяризиране на страната като атрактивна дестинация за инвестиции и
подпомагане на предприемаческата среда;
(38)
Членство и вземане на активно участие в международни сдружения на бизнес
ангели с цел представителство на страната, споделяне на ноу-хау, добри практики и
привличане на инвестиции;
(39)
Установяване, поддръжка и стимулиране на предприемаческа активност и
инвестициите в научната и иноваторска дейност в страната;
(40)
Съдействие за обединение на бизнес ангелите и бизнес ангелските
организации в страната, както и защита на техните интереси на местно и
международно равнище.
Член 14 Асоциацията не се организира с цел печалба. Никаква част от приходите на
Асоциацията не могат при никакви обстоятелства да са в употреба за лична полза за
учредителите на Асоциацията или от други лица.
Член 15 За постигане на своите цели, Асоциацията може да извършва следната
допьлнителна стопанска дейност:
Член 16 Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с
целите на Асоциацията, срещу определено заплащане.
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Член 17 Изработване и разпространение на материали, които спомагат за постигане на
целите на Асоциацията, включително отпечатване и разпространение на печатни изделия
като учебници, помагала, книги и други.
Член 18 Организиране на платени обучения, курсове, семинари и др. форми, които
подпомагат целите на Асоциацията; графичен дизайн; текстообработка; интернет достъп;
изграждане и поддръжка на Интернет мрежи; инсталиране, конфигуриране и поддържане на
сървъри, работни станции и комуникационно оборудване; разработка и поддръжка на
Интернет базирани решения.
Член 19 Други дейности присъщи на Асоциацията.

IV.
ЧЛЕНСТВО
Член 20 Всяко едно физическо (пълнолетно и дееспособно) или юридическо лице,
регистрирано по българския или международен търговски закон може да стане член на
Асоциацията, ако е съгласен с нейния устав.
Член 21 Членуването в Асоциацията е доброволно.
Член 22 Асоциацията подлежи на прекратяване, ако членовете са под три лица.
Член 23 Кандидатът за член на Асоциацията отправя молба до Управителния съвет, в която
заявява искането си за приемане и декларира, че приема условията на настоящия Устав.
Член 24 Членството възниква след нарочно решение на Управителния съвет.
Член 25 Всеки член на Асоциацията има право:
(1) да участвува в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание с право
на глас - лично, чрез овластените си представители или упълномощени писмено лицачленове на Асоциацията;
(2) да бъде избиран в неговите органи на управление;
(3) да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;
(4) да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
(5) да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността й;
(6) да внася предложения за допълнения и изменения на настоящия Устав ,както и по
други въпроси свързани с дейността на Асоциацията;
Член 26 Всеки член на Асоциацията е длъжен:
(1) да внася своевременно членския си внос, определен от Управителния съвет;
(2) да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на неговите цели;
(3) да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на нейния
обществен авторитет;
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Член 27
Членските права и задължения,с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на
членството.
Член 28 Прекратяване на членство. Членството се прекратява:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

с доброволно напускане;
със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
с изключване;
при неплащане на членския внос в продължение на 3 месеца
при явна незаинтересованост към дейността на Асоциацията.

Член 29 При прекратяване на членството в Асоциацията членовете не могат да претендират
за дял от имуществото на Асоциацията.
Член 30 Всеки член може да напусне Асоциацията с молба за доброволно напускане при
условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството
му. Молбата за напускане се разглежда от Управителния съвет, който взема решение по не я
в срок от 1 (един) месец след постъпването й.
Член 31 Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Асоциацията при
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.

V.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Член 32 Консултативният съвет е почетен орган на Асоциацията, с експертни функции, който
се състои от асоциирани членове(физически или юридически лица),утвърдени търговци и
професионалисти в различни области.
Член 33 Консултативният съвет може да присъства на събранията на Управителния съвет и
Общото събрание, с право на съвещателен глас.
Член 34 Консултативният съвет може да участва във всички инициативи предприети от
Асоциацията, както и съдейства за осъществяване на целите й, в съответствие с Устава.
Член 35 Членуването в Консултативният съвет е доброволно. Кандидатът за член на
Консултативния съвет отправя молба до Управителния съвет, в която заявява искането си за
приемане и декларира, че приема условията на настоящия Устав. Членството възниква след
нарочно решение на Управителния съвет. Членовете на Консултативния съвет заплащат
членски внос определен от Управителния съвет.
Член 36 Всеки член на Консултативния съвет е длъжен:
(1) да внася своевременно членския си внос, определен от Управителния съвет;
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(2) да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на неговите цели;
(3) да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на нейния
обществен авторитет.
Член 37 Управителният съвет може да изключи от състава на Консултативния съвет член,
който не изпълнява задълженията си по член 36 от този Устав, както и при наличие на
предпоставките за виновно поведение по член 31 от Устава.

VI.

ИМУЩЕСТВО

Член 38 Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни
права върху основни и оборотни средства, вземания и други права, които законодателството
допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел. Всичко
внесено или придобито вследствие дейността на Асоциацията е негова собственост.
Член 39 Всички членове на Асоциацията, включително и членовете на Консултативния съвет,
са длъжни да заплащат членски внос.Размерът на членският внос се определя от
Управителния съвет и се заплаща ежемесечно. Срокът за внасянето на членския внос е до
10 дни след приемането на едно лице за член на Асоциацията или съответно на
Консултативния съвет. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на
основния лихвен процент, определен от БНБ.
Член 40 Асоциацията може да получава дарения от физически и юридически лица и да
сключва договори за спонсорство.
Член 41 Разпоредител със собствените средства на Асоциацията е Управителният съвет.

VII.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 42 Органите на Асоциацията са:
(1) Общото събрание (ОС)
(2) Управителният съвет
(3) Председател на Асоциацията и на Управителния съвет
Член 43 В Общото събрание участвуват всички членове на Асоциацията, като всеки от тях
има право на един глас. Членовете на Асоциацията участвуват в Общото събрание лично
или чрез представител.
Член 44 Представителството на член на Асоциацията в Общото събрание се осъществява
по силата на писмено пълномощно.
Член 45 Пълномощник може да представлява и повече от един член в Общото събрание.
Член 46 Общото събрание:
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приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията;
приема други вътрешни актове за дейността и работата на Асоциацията;
преобразува и прекратява Асоциацията;
избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и Председателя;
назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители и надзорен орган;
приема годишния счетоводен отчет след заверка отексперт-счетоводител;
разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членство;
(8) одобрява основните насоки и програми за дейността на Асоциацията предложен от
Управителния Съвет;
(9) определя и приема годишният бюджет на Асоциацията;
(10)
взема решения относно дължимостта и определя размера на членския внос;
(11)
приема отчета за дейността на Управителния съвет;
(12)
отменя решения на Управителния съвет и другите органи на Асоциацията,
когато противоречат на закона и Устава на Асоциацията;
(13)
решава всички други въпроси относно дейността на Асоциацията, които
съгласно Устава, действащите нормативни актове или решение на ОС са отнесени
към неговата компетентност и не представляват компетентност на други органи.
(14)
Правата по алинеи (1), (.3), (4), (9), (11) и (12) в този член не могат да се
възлагат на други органи на Асоциацията.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Член 47 Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Асоциацията.
Член 48 Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко eдин път годишно.
Член 49 Общото събрание се свиква от Управителния съвет.
Член 50 Общото събрание може да се свика и по искане най-малко на една трета от
членовете на Асоциацията с писмени покани до членовете. Времето от изпращане на
поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 7 дни, освен ако
всички членове са съгласни този срок да не бъде спазен.
Член 51 Ако в срок до един месец от направено искане за свикване на Общото събрание
Управителният съвет не отправи покана за свикване на съответното събрание ,
заинтересованите членове отправят искане до съда по седалището на Асоциацията за
свикването на Общото събрание. Свикването, по този ред, се извършва чрез покана,
обнародвана в "Държавен вестник" или чрез Агенцията по вписванията и поставена на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.
Член 52 Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по
чия инициатива то се свиква.
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Член 53 Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не
може да бъде по-малко от 30 дни.
Член 54 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание,трябва да
бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Асоциацията най -късно
до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При
поискване те се представят на всеки член безплатно.
Член 55 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове
или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с
подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото
събрание. Заседанието може да бъде проведено и неприсъствено, ако всички членове са
заявили съгласието си за това и е осигурена непосредствена телефонна, видео или друга
подходяща връзка между членовете позволяваща комуникация по точките от дневния ред.
Член 56 В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на
наличие на кворум.
Член 57 Общото събрание може да заседава, ако са се явили повече от половината членове
на Асоциацията. При липса на кворум заседанието се провежда един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
Член 58 Всеки член на Асоциацията има право на един глас.
Член 59 Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите, с изключение на решенията по член 46, ал. (1) и (3) от този Устав, за които
се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Член 60 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били
публикувани в поканата.
Член 61 За заседанието на Общото събрание се води протокол.
Член 62 Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на
събранието. Към протокола се прилагат Списък на присъстващите и документите,свързани
със свикването.
Член 63 Асоциацията се управлява и представлява от Управителен съвет.Членовете на
Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 7(седем) години .
Член 64 Управителният съвет се състои най-малко от 3 (три) лица – членове на Асоциацията.
Член 65 Първият Управителен съвет, определен в Учредителния протокол в състав от трима
члена, е с мандат от три години.
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Член 66 Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение,
както и правомощията им да бъдат прекратявани предсрочно при решение на Общото
събрание.
Член 67 Управителният съвет се състои:
(1) председател;
(2) заместник председател;
(3) секретар.
Член 68 Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от
вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се
предоставя право на управление на изпълнителните членове.
Член 69 Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на Асоциацията и да пазят тайните, станали им достъпни в това им качество,след
като престанат да бъдат членове на съвета.
Член 70 Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца.
Член 71 Управителният съвет се свиква на заседания от неговия Председател.
Член 72 Управителният съвет:
(1) Представлява Асоциацията и определя обема на представителната власт на отделни
негови членове;
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(3) Стопанисва, опазва и се разпорежда с имуществото на Асоциацията при спазване
изискванията на Устава;
(4) Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и
освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни
правила на Асоциацията;
(5) Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията.
(6) Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията.
(7) Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(8) Извършва ликвидацията на Асоциацията или определя лице, което да я извърши.
(9) Приема, освобождава, изключва и констатира отпадането на членове на
Асоциацията.
(10)
Приема, освобождава, изключва и констатира отпадането на членове на
Консултативния съвет.
(11)
Взема решение за участие в други организации и юридически лица.
(12)
Взема решения относно дължимостта и определя размера на членския внос
на членове на Асоциацията и Консултативния съвет.
(13)
Взема решение за откриване и закриване на клонове;
(14)
Взема решение за участие в други организации;
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(15)
Обсъжда и решава всички други въпроси, касаещи дейността на Асоциацията,
които не са от компетентността на Общото събрание.
(16)
Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от
членовете на Управителния съвет, лично или чрез пълномощник.
(17)
Решенията от Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от
половината му членове.
Член 73 Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът е
подписан без забележки и особено мнение от всички членове. 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.
Член 74 Председателят се избира от Общо събрание за срок от 7 (седем) години. Той е член
и Председател на Управителния съвет.
Член 75 Председателят:
(1) организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.
(2) организира дейността на Асоциацията и осъществява оперативното му ръководство,
осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
(3) сключва трудовите договори със служителите на Асоциацията;
(4) представлява Асоциацията пред всички трети лица и изпълнява функциите, които са
му възложени от Управителния съвет;
(5) докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на Асоциацията;
(6) Управителният съвет може да избере Заместник-председател(и) между членовете си;
(7) Заместник-председателят организира изпълнението на задачите по възложеното му
направление.

VIII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 76 Асоциацията се прекратява:
(1) По решение на Общото събрание;
(2) При обявяването му в несъстоятелност;
(3) С решение на Софийския градски съд в определените от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел случаи.

IX.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 77 При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуването му в други вид или случаите, посочени в закона, когато не се извършва
ликвидация.
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Член 78 Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
Член 79 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.
Член 80 Останалото след ликвидацията имущество се разпределя при равни квоти между
членовете на Асоциацията.
Член 81 Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за
задълженията на прекратената Асоциацията до размера на придобитото.

X.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 82 Наименованието на Асоциацията, заедно с указания за седалището и адреса на
Асоциацията, задължително трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията
на същата.
Член 83 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се
прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително
събрание, състояло се на 2 Юни 2015 и допълнително събрание на 8 юли 2015 в град София,
в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Николай Триас Мавроматис

Подпис

Ксения Триас Мавромати

Подпис

Борислава Лазарова Битолска
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Подпис

