АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ

У С Т А В
на
АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ
І. УЧРЕДЯВАНЕ. ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ. ОБЩИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Асоциация за екологичен инженеринг (АЕИ), наричана по-нататък
“Асоциацията”, е юридическо лице, отделно от своите членове, учредено като сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, в съответствие с
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Асоциацията е правоспособно юридическо лице от деня на вписването й в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по
седалището й и от този момент нататък дейността й се осъществява в съответствие с
разпоредбите на настоящия Устав и с действащото българско законодателство.
Чл. 2. Учредителите и членовете на Асоциацията са

дееспособни физически лица и

юридически лица.
Чл. 3. Асоциацията е юридическо лице с отделна банкова сметка и собствени
отличителни знаци, предвидени в Устава.
Чл. 4. За постигане на своите цели Асоциацията може да си сътрудничи, да се сдружава и
да става член на други български и международни организации със сходни цели и задачи.
ІІ.

НАИМЕНОВАНИЕ.

ПИСМЕНИ

АКТОВЕ.

СЕДАЛИЩЕ.

СРОК

НА

УЧРЕДЯВАНЕ
Чл. 5. Наименованието на

Асоциацията е: “Асоциация за Екологичен Инженеринг”,

което може да се изписва за краткост на български език - АЕИ. Пълното и/или
съкратеното наименование може да се изписва на английски език – Association for
Ecological Engineering, както и на други официални международни езици.
Чл. 6. Наименованието на Асоциацията заедно с указание за седалището и адреса на
управление са задължителни реквизити за всяко писмено изявление от името на
Асоциацията.
Чл. 7. Седалището и адресът на управление на Асоциацията са: гр. София 1618, Район
„Красно село”, кв.Красно село, бл.184, офис 1.

АЕИ

София, м. октомври 2009 г.

Стр. 1 от 14

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Чл. 8. Асоциацията се учредява за неопределено време и съществуването й не се
ограничава със срок или друго условие.
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 9. (1) Асоциацията, като сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, се
определя за извършване на дейност в частна полза.
(2) Асоциацията се създава за постигането на следните нестопански цели:
1. Подобряване показателите на енергийно потребление за страната и опазване на
околната среда на България чрез енергийна ефективност.
2. Развитие и актуализиране за българските условия на иновационни схеми за
намаляване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, използването на възобновяеми
енергийни източници и съвкупност от мерки за подобряване на енергийната ефективност в
индустрията и бита с оглед постигане на високи екологични норми и комфорт на обитаема
среда при минимален разход на енергия.
3.

Подпомагане на държавата и нейните институции в политиката за устойчиво

развитие, чрез рационално използване на енергията.
4.

Усъвършенстване

на

системата

за

повишаване

на

професионалната

квалификация, професионалния престиж и качество на инженерно-техническия труд при
решаване на проблемите за устойчиво опазване на околната среда.
5. Стимулиране на бизнеса чрез публично-частно партньорство за решаване
проблемите свързани с опазването на околната среда посредством създаване и поддържане
на делови партньорски връзки и реализиране на национално и трансгранично
сътрудничество.
(3) Средствата за постигане на целите на Асоциацията са:
1. Популяризиране на новости в инженерни методики, добри примери от приложна
дейност на сходни европейски организации;
2. Разпространяване на нови енергоспестяващи технологии- техники на прилагане и
сфери на приложение;
3. Организиране и провеждане на тематични семинари, конференции, изложби и
други събития; изграждане на полезни местни и международни партньорства, за обмен на
опит по прилагане изискванията на Европейски директиви и стандарти в областта на
целите на сдружението и устойчивото енергийно развитие на страните от Европейския
съюз.
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4. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на
основната дейност на сдружението, с цел осигуряване на средства за осъществяване
целите на сдружението
5. Предоставяне на експертна помощ във връзка с прилагането на европейското
законодателство и по повод разработването на инвестиционни проекти;
6. Създаване на благоприятни условия за сътрудничество, обмяна на опит и
взаимодействие между частните и обществени субекти в региона
Чл. 10. Предмет на дейност на Асоциацията:
1. Подготовка на бизнес-планове и финансови анализи; Изготвяне на проекти за
кандидатствуване в национални и международни програми и за подпомагане от финансови
институции;

Обучение и

консултантски

услуги;

Организиране на семинари

и

непрекъснато обучение по проблемите на устойчивото развитие и опазването на околната
среда; Участие и организиране на конференции, семинари, изложби и представяне на
фирми и програми;

Трансфер и внедряване на иновативни решения и ноу- хау;

Маркетингови и информационни услуги; Подпомагане реализацията на бизнес партньорства; Подготовка на рекламни и информационни материали; Осигуряване
ползуването на информационни източници, електронна поща и интернет; Популяризиране
на “добри практики” в областта на опазването на околната среда и устойчивото третиране
на отпадъците, енергийната ефективност, прилагането на възобновяеми енергийни
източници; Издателска дейност; Извършване на всички други дейности незабранени от
закона. Подпомагане

процеса по усъвършенстване на националната законова база в

сферата на екологията, енергийната ефективност, възобновяемите енергии и др.
3. Поддържане на високо ниво на информираност у членовете на Асоциацията чрез
традиционни и съвременни информационни технологии.
4. Защита на интересите на членовете по професионални въпроси.
5. По решение на ръководния орган на Асоциацията в предмета на дейност могат да
се включат и дейности, незаписани в Устава, но отговарящи на неговите цели и задачи.
Чл. 11. Асоциацията

осъществява своята дейност в съответствие със законите на

Република България и на основата на общо-демократични принципи:
1. Равенство на права, задължения и отговорности.
2. Колективно обсъждане и решаване на въпросите.
3. Толерантност и равнопоставеност на мненията.
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4. Приемане на решения от нейните органи с общо съгласие или мнозинство.
5. Дисциплина и лична отговорност за приетите решения и извършени действия.
Чл. 12. (1) На основание чл. 3 ал. 3 от ЗЮЛНЦ Асоциацията, като юридическо лице с
нестопанска цел може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета
на основната дейност, за която е регистрирана и за постигане на нейните нестопански
цели.
(2) Стопанската дейност, осъществявана от Асоциацията има за предмет:
1. участие в договори за съвместна дейност с физически и юридически лица,
включително държавни органи и органи на местно самоуправление;
2. експертна консултантска дейност; издаване и преиздаване на печатни
произведения, учебни помагала, ръководства и наръчници;
3. издаване на рекламни материали; организиране и провеждане на информационни
дни, дискусионни срещи, квалификационни курсове, семинари и научно-приложни
конференции, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от
закона.
(3) Извършването на стопанска дейност от Асоциацията се подчинява на условията
и реда, определени със законите регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(4) Приходите от стопанска дейност се използват единствено за постигане на
определените с Устава цели на организацията.
(5) Асоциацията не разпределя печалба с приключване на всяка финансова година.

ІV. ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 13. (1) В Асоциацията могат да членуват дееспособни физически лица и юридически
лица, които приемат нейния Устав.
(2) Членуването в Асоциацията е доброволно.
(3) Учредителите на Асоциацията са нейни членове по право.
(4) Членовете на Асоциацията са редовни и асоциирани.
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Чл. 14. (1) Редовни членове могат да бъдат браншови организации, съюзи и сдружения,
граждански дружества,

еднолични търговци и търговски дружества, както и научни

институти, научни колективи, учебни заведения и други организации, занимаващи се с
дейности свързани с целите на Асоциацията.
(2) Право на редовно членство има всяко физическо лице, чиято професионална
дейност е пряко свързана с целите и предмета на дейност на Асоциацията.
(3) Право на редовно членство в Асоциацията има всяко юридическо лице, чиито
цели и дейност са свързани с предмета на дейност на Асоциацията.
(4) Асоциирани членове могат да бъдат физически лица, които са изявени личности,
свързани с целите на Асоциацията. Асоциираните членове имат съвещателен глас в
Общото събрание на сдружението.
Чл. 15. Всеки член на Асоциацията има право:
1. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията.
2. Да участва в обсъждането и оценката на дейността на Асоциацията.
3. Да се ползва от всички преференции като член на асоциацията.
4. Да участва във всички дейности на асоциацията в съответствие с
квалификацията си.
5. Да внася предложения в Управителния съвет, свързани с дейността на
Асоциацията.
6. Да избира и да бъде избиран в органите на Асоциацията, ако е редовен член.
7. Да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на Асоциацията по
реда, предвиден в този Устав.
8. Да упражнява право на глас, ако е редовен член.
Чл. 16. Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. Да спазват Устава и решенията на Общото събрание на Асоциацията.
2. Да внасят редовно регламентирания членски внос, ако са редовни членове.
3. Да не използват членството си в Асоциацията против интересите й.
4. Да не развиват политическа и религиозна дейност в рамките и от името на
Асоциацията.
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5. Да развиват стремеж към професионално усъвършенстване и да допринасят с
работата си за издигане на професионалния престиж на Асоциацията сред обществеността.
Чл. 17. (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет в
съответствие с изискванията предвидени в чл. 14 от настоящия Устав.
(2) Лицата, които кандидатстват за членство в Асоциацията подават до
Управителния съвет писмено заявление по образец. Кандидатите – юридически лица
представят със заявлението преписи от документите си за регистрация и от решението на
управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет на първото свое заседание разглежда молбата и взема
решение за приемане на нов член или за мотивиран отказ за приемане му. Членството се
придобива от датата на утвърждаването на решението от Управителния съвет и след
заплащане на встъпителния членски внос.
(4) Отказът на Управителния съвет за приемане на член може да се обжалва пред
Общото събрание, чието решение е задължително и окончателно. Срокът за обжалване на
отказа на Управителния съвет е 14 /четиринадесет/ дни от неговото постановяване.
Чл. 18. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 19. Членовете на Асоциацията плащат членски внос в размер, определен от Общото
събрание.
Чл. 20. Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Асоциацията.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
3. С изключване.
4. При отпадане.
5. С прекратяване на Асоциацията.
Чл. 21. Всеки член на Асоциацията може да прекрати доброволно членството си, като
подаде до Управителния съвет писмено заявление с едномесечно предизвестие.
Чл. 22. (1) Управителният съвет с обикновено мнозинство може да изключи член на
Асоциацията при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо при
констатиране на:
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1.

Грубо нарушение на Устава.

2. Без основателни причини невнасяне на членски внос в продължение на една
година.
3. Подронване на авторитета и престижа на Асоциацията.
4. Провеждане на политическа и религиозна дейност, от името на Асоциацията.
(2) Изключеното от Асоциацията лице се уведомява писмено в седемдневен срок от
датата на провеждане на заседанието на Управителния съвет, на което е взето решение за
изключване.
(3) Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание с
внасяне на писмено възражение от санкционираното лице в седемдневен срок от
получаване на писменото известие за решението на Управителния съвет.
(4) Възражението за изключване се разглежда на следващото по ред Общо събрание
и решението на Общото събрание по възникналия спор е окончателно.
Чл. 23. Отпадането става при системно неучастие в дейността на Асоциацията.
Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и се извършва с
надлежно решение, с което се прекратява членството.
Чл. 24. При прекратяване на членството по какъвто и да е било начин имуществени
вноски и платен членски внос не се връщат обратно.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 25. (1) Асоциацията се представлява от Председателя на Управителния и съвет.
(2) По съдебни спорове между Асоциацията и Председателя на Управителния
съвет, Асоциацията се представлява от избрани от Общото събрание едно или няколко
лица.
(3) Асоциацията може да участва в работата на управителни органи на друго
юридическо лице с нестопанска цел чрез свой упълномощен представител.

VI. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 26. (1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.
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(2) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.
Чл. 27. (1) В Общото събрание участват всички членове на Асоциацията.
(2) Членовете на Асоциацията могат да участват в Общото събрание лично или
чрез представител.
(3) Юридическите лица - членове се представляват в Общото събрание от
законните си представители или упълномощен представител.
(4) Пълномощник на физическо или юридическо лице - член на Асоциацията,
може да бъде само физическо лице.
(5) Упълномощаването се извършва в писмена форма.
(6) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Правомощия на Общото събрание
Чл. 28. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава.
2. Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет.
3. Приема основни насоки и програма за дейността на Асоциацията.
4. Приема бюджета на Асоциацията.
5. Приема отчета за дейността на Асоциацията и годишния счетоводен отчет.
6. Разглежда и решава жалби и възражения против решенията на Управителния
съвет.
7. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията.
8. Взема решения

за дължимостта и размера на членския внос или на

имуществените вноски.
9. Отменя решения на други органи на Асоциацията, които противоречат на
българското законодателство, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи
дейността.
10. (1) Приема вътрешен правилник и други вътрешни актове за дейността на
Асоциацията.
(2) Правата на ОС по ал. 1 не могат да се възлагат на други органи на асоциацията.
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(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 Управителния съвет, 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, 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 неин орган, в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общо събрание
Чл. 29. (1) Общо събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една
трета от членовете на Асоциацията на подходящо място. Ако в последния случай УС в
едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по
седалището на асоциацията, по писмено искане на заинтересованите членове или
натоварено от тях лице.
(2) Поканата за свикване на ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на асоциацията, най-малко един
месец преди насрочения ден.
Кворум
Чл. 30. (1) Общото събрание се счита законно, ако присъстват членове, представляващи
повече от половината от всички 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.
(2) Едно дееспособно физическо лице, в качеството си на пълномощник може да
представлява не повече от трима членове на ОС.
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Гласуване
Чл. 31. (1) Всеки редовен член на Асоциацията има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас, при решаване на въпроси
отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
сребрена 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.
(3) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание реши с мнозинство на
присъстващите членове да се гласува тайно.

Вземане на решения
Чл. 32. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 28, ал.1,

т. 1. и т. 7. 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, освен ако присъстват или са представени всички членове и те са
съгласни с решаването на допълнителните въпроси.
(4) За всяко заседание на ОС се води протокол, който след закриването му, се
подписва от Председателя и протоколчика на заседанието.

Управителен съвет
Чл. 33. (1) Управителният съвет (УС) е управителен орган на Асоциацията.
(2) УС се състои от 3 (три) члена. УС се избира от Общото събрание за срок от 3
години. Членовете на УС са редовни членове на Асоциацията.
(3) Числеността на УС се определя с решение на Общото събрание.
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(4) Заместник председателите се избират от състава на УС, на първото заседание
на УС, съгласно приета структура на управление по чл. 35, т. 8 от Устава.
Чл. 34. УС се ръководи от Председател, избран от Общото събрание.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 35. Управителният съвет:
1. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
3. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията, при спазване изискванията на
Устава.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание годишния счетоводен отчет и отчет за
дейността на Асоциацията.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията,
съобразно разработен календарен план и носи отговорност за това.
7. Определя адреса на Асоциацията.
8. Определя

управленската структура на Управителния съвет,

персоналните

задължения на членовете на УС и щатното разписание.
9.

Одобрява лого, формат на членска карта и представителни формуляри за

кореспонденция на Асоциацията.
10. Взема решения за участие на Асоциацията в други организации.
11. Разработва и приема учебни програми за квалификационни курсове, програми
за информационни дни, семинари и конференции, предложения за участия в проекти,
подготвя договори за съвместна дейност, разработва стратегия за финансиране,
организира кампании за набиране на средства.
12. Организира информационната и издателска дейност на Асоциацията.
13. Стимулира организационното развитие на Асоциацията чрез различни форми на
участие на членовете.
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14. Взема решение за сформиране на временни работни групи и групи по проекти
от членове на Асоциацията, за възлагане и изпълнение на задачи с определени срокове, и
контролира изпълнението им.
15. Изготвя и сключва споразумения за партньорство между Асоциацията и други
физически и юридически лица, в интерес на работата и за постигане на общи цели.
16. Организира международното сътрудничество и участие на Асоциацията.
17. Разглежда писмени молби, възражения и предложения на членове на
Асоциацията между две заседания на Общото събрание и взема решение по тях .
18. Внася предложения пред ОС за размера на членския внос.
19. Взема решение за определяне размера на възнаграждение на персонала.
20. Взема решение за приемане на нови членове.
21. Взема решение за изключване на членове и за констатиране на отпадане поради
системно неучастие в дейността на Асоциацията.
22. Извършва или определя лице, което да извърши ликвидация на Асоциацията .
23. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не са в
правомощията на друг орган.

Заседания на Управителния съвет
Чл. 36. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя не по-малко от три
пъти в годината. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на
една втора от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок,
то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на
Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
Чл. 37.

Винаги, когато се налага вземане на решения от УС, свързани с разширена

експертна намеса, в заседанията на УС могат да участват и други членове на Асоциацията
или външни консултанти, поканени по преценка на Председателя на УС.
Чл. 38.

Членове на

Асоциацията, които не са членове на УС, но са поканени да

присъстват на заседание на УС, както и външните консултанти, участват в заседанието на
УС с право на мнения, идеи и предложения, но без право на глас.
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Чл. 39. (1) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.
(2) 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.
Чл. 40. (1) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 35, т.
3, т. 6, т. 8, т. 9, т. 17, т. 19 и т. 22 – с мнозинство от всички членове.
(2) За заседанието на УС се води протокол, подписан от председателстващия
заседанието и протоколчика.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 41. Асоциацията се прекратява като юридическо лице:
1. С решение на Общото събрание.
2. С решение на Окръжния съд по седалището на Асоциацията в предвидените
от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 42. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него
лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 41, т.
2, той се определя от окръжния съд по седалището Асоциацията.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.
Чл. 43. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се решава от Общото събрание, доколкото в закона не е предвидено друго.
Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или
по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на
лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
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(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по
алинеи 1 и 2 отговарят за задълженията Асоциацията до размера на придобитото.
Чл. 44. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване
на вписването на Асоциацията от окръжния съд по седалището на Асоциацията.
VІІІ.

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 45. Дейността на Асоциацията се финансира от:
1. Годишна членска вноска, определена от ОС.
2. Субсидии, дарения и завещания.
3. Допълнителната стопанска дейност.
Чл. 46. Приходите и разходите на

Асоциацията се управляват чрез бюджет, в

съответствие със Закона на счетоводството. Бюджетът за всяка финансова година се
одобрява от ОС.
Чл. 49. По решение на Общото събрание, Асоциацията може да формира целеви парични
фондове, включително и във валута, за финансиране на определени дейности и
мероприятия, свързани с осъществяване на целите й. Средствата за тази цел се набират от
заинтересовани членове и от други източници и се изразходват по споразумение.
Чл. 50. Финансовата година за Асоциацията за енергийни анализи приключва на 31
декември всяка година.
ІХ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Асоциацията има печат и надпис околовръст ”АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН
ИНЖЕНЕРИНГ”, а в средата АЕИ. Печатите могат да бъдат на два езика – на български
език и на английски език.
Чл. 52. Логото на Асоциацията може да бъде променяно при целесъобразност.
Чл. 53. Учредителите на Асоциацията не се ползват със специални права.
Чл. 54. За неуредените с настоящия Устав въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и приложимото българско законодателство.
Този Устав е приет на Общо събрание на Учредителите, проведено на 07.10.2009 г. и
подлежи на вписване в СГС – ФО.
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