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 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”   
6000 Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102, 

 тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария;  

e-mail:souvazovsz@abv.bg 
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ:.......................... 

ДИНКО ЦВЯТКОВ 

Директор на СУ „Иван Вазов” 

гр. Стара Загора 

                                                   

 

 

УСТАВ 

на Ученическия съвет при Средно училище 
“Иван Вазов”, гр. Стара Загора 

  

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Училищният ученически съвет (УУС) на Средно училище “Иван Вазов” е 
демократично, самоуправляващо се, доброволно, ученическо, нерелигиозно и 
политически независимо обединение. 
 

2. Училищният ученически съвет е орган на ученическо самоуправление, 
който е създаден, за да представлява учениците, както и да дава гласност при 
изявяване на техните интереси, проблеми и искания. 

 
3. Училищният ученически съвет съдейства за организирането на 

конструктивен диалог, с цел подобряване на взаимоотношенията между 
ученици, ученици и учители, ученици и ръководство. УУС спомага за вземането 
на решения, насочени към повишаване качеството на образованието, както и 
към разнообразяването на средата в училище. 

 
4. Училищният ученически съвет работи в съответствие с Конституцията 

на Република България, ЗПУО, Правилник за устройството и вътрешния ред на 
училището и Устава на Ученическия съвет. 

 

5. Училищният ученически съвет създава и координира връзките между 
учениците, учителите и ръководството. Довежда до знанието на всички ученици 
решенията на училищното ръководство. 

 

6. Решенията на Училищния ученически съвет имат препоръчителен 
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характер. 
 
 
 

 
II. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ 

 
1. Права и задължения на учениците. 
2. Активно участие в образователния процес. 
3. Организиране на живота на учениците в училище. 
4. Опазване на училищното имущество и оборудване. 

 
 
    
 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Училищният ученически съвет представлява учениците пред 
ръководството на училището. 

 
2. Училищният ученически съвет работи за популяризирането и 

развиването на ученическото самоуправление в училище, с цел пълноценно 
участие на учениците при взимане на решения, отнасящи се до образователния 
процес и престоя им в училище. 

 
3. Училищният ученически съвет приобщава учениците, учителите и 

непедагогическия персонал в училищната среда. 
 

4. Училищният ученически съвет стимулира свободния обмен на идеи и 
информация, както и съдейства за изграждането на активна позиция. 

 
5. Училищният ученически съвет осъществява инициативи, свързани с 

гражданското, здравното и сексуалното образование и възпитание, както и с 
превенция на зависимостите.  

 
6. Училищният ученически съвет инициира и спомага организирането на 

различни мероприятия, изграждащи имиджа на училището – изложби, 
конкурси, благотворителни базари, състезания, извънкласни занимания и т.н. 

 
7. Училищният ученически съвет дава възможност на всеки ученик да 

поеме конкретни отговорности и да участва в училищното самоуправление. 
 

8. Училищният ученически съвет разработва проекти и развива дейности 
по приоритетни въпроси.  

 
9. Училищният ученически съвет оказва съдействие за реда и сигурността 

в училище – ранна превенция и противодействие срещу насилието. 
 

10. Училищният ученически съвет дава гласност на проблемите на 
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учениците. 
 

11. Училищният ученически съвет участва активно в дейности, насочени 
към личностното развитие на учениците. 

 
12. Училищният ученически съвет си сътрудничи с останалите ученически 

съвети в град Стара Загора. 
 

 
 

 

IV. ЧЛЕНСТВО 

 

Всеки клас излъчва до двама представители на базата на следните критерии: 

 

- Готовност да поеме отговорност; 

- Съпричастност към училищния живот; 

- Авторитет пред учениците и учителите; 

- Умение да създаде и поддържа комуникация с ученици и учители; 

- Способност да разбере и защити интересите на съучениците си пред 

учителите, ръководството и ученическата общност. 

 

 

Избирането на представители става по време на часа на класа. Провежда се 

открито или тайно гласуване, като за избран се счита този ученик, който е получил 

най-много гласове.  

 

Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В 

случай, че сред учениците на един клас преобладава мнението, че техният 

представител не защитава интересите на класа, може да се проведе ново гласуване. 

 

 

 Учениците от даден клас сами определят дали желаят открито, 

или тайно гласуване. 

 Участието в Училищния ученически съвет е личен избор. Никой 

ученик НЕ може да бъде задължен да участва в ученическото 

представителство. 

 Представителите трябва да бъдат избрани не по-късно от 

първата седмица на месец октомври.       

 

 

Право на членство в Училищния ученически съвет има: 
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1. Всеки ученик от прогимназиален и гимназиален етап на обучение в 

Средно училище “Иван Вазов”. 

2. Всеки ученик, който не е представител на класа си, но е изявил 

желание да присъства на заседание на Училищния ученически съвет. 

 

 

Приемане на нови членове: 

 

1. Нови членове се приемат от Управителния съвет. 

2. Класните ръководители оказват съдействие при осведомяването на 

учениците за дейността на Училищния ученически съвет и при избиране на 

представители на класовете. 

       

 

 
        

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
 

Всеки член може да напусне Училищния ученически съвет при следните 
основания: 

 
1. По собствено желание и с предварителна аргументация; 
2. Задължително напускане на УУС при завършване на образованието си 

в Средно училище “Иван Вазов”, гр. Стара Загора. 
 
 
  
 

VI. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 
 

Отстраняване на член от Училищния ученически или Управителния съвет може 
да стане на следните основания: 

 
1. При две неоснователни отсъствия от Общи събрания и три такива от 

срещи на комисия. 
2. Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Училищния 

ученически съвет. 
3. Всеки член бива изключен от УУС по желание на мнозинството от 

съотвения клас, който той представлява, на база предварителни аргументи. 
4. При системно неизпълнение на задачите, поставени от съвета – 

председател, заместник-председател на комисията, Управителен съвет. 
5. При установяване на нарушение на законовите разпоредби на 

Република България – Конституцията, ЗПУО, разпоредби на МОН и РУО. 
6. Всеки член на УУС може да бъде предложен за изключване от 

председателя или от член на комисията, в която членува. Предложението се 
разглежда от Управителния съвет. 

7. Председателят, заместник-председателят и секретарят на УУС могат да 
бъдат предложени за изключване от всеки член на Училищния ученически съвет 
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след предварителна обосновка на предложението пред Управителния съвет. 
Гласува се на Общо събрание, като всеки член има право на един глас. 
Решението се счита за взето, когато 2/3 от гласовете са в полза на едната страна. 

8. Всеки председател на комисия може да бъде предложен за 
изключване от Управителния съвет или от член на комисията, на която е 
председател. Управителният съвет и съответната комисия следва да разгледат 
предложението и да вземат общо решение. 

9. Ако член на УУС има поведение, уронващо престижа на Средно 
училище “Иван Вазов”, гр. Стара Загора, то председателят има право да изключи 
този член. 

 
 

Процедура по отстраняване: 
 

1. Обсъждане на поведението на даден член на заседание на УС – при 
две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС. 

2. Отправяне на предупреждение за изключване от УС – при три поредни 
и безпричинни отсъствия от заседания на УС. 

3. Изключване от УС – при четири поредни и безпричинни отсъствия от 
заседания на УС.  

 
 

  Изключеният представител се сменя от нов такъв. В случай на още 
две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС, направени от 
новия представител на съответния клас, предстои директно изключване. 
Същият клас губи правото си да участва в УУС до края на учебната година. 

 
 
Пълномощията на председателя и на заместник-председателя се прекратяват 

предсрочно при: 
 

1. Аргументирано доброволно отказване от поста. 
2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си. 
3. Гласуване вот на недоверие. 

  
 
 
 

VII. ПРАВА 
 

1. Изменя и допълва настоящия Устав. 
2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УУС, 

включително и председателя. 
3. Приема, освобождава и изключва членове на УУС. 
4. Приема основните насоки и програма за дейността на УУС. 
5. Решава всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да 

обсъди. 
6. Да е член на една комисия. 
7. Да предлага и да участва в разработването и реализирането 

дейностите на съвета, както и да търси подкрепа при реализирането на свои 
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проекти, припокриващи се с общите цели на организацията. 
8. Да гласува с един глас по всички въпроси, подложени на гласуване по 

време на срещи на комисията и Общото събрание. 
9. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и 

проблеми, касаещи работния процес на съвета, както и цялостния 
образователен процес. 

10. Да избира и да бъде избиран в органите на УУС. 
11. Да участва активно в провеждането на часа на класа, както и в цялата 

работа на УУС.    
 

  
 

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

1. Да спазва Устава на УУС и да изпълнява решенията му. 
2. Да участва активно в събранията на УУС. 
3. Да не злоупотребява с УУС за цели, противоречащи на Устава. 
4. Да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за 

различните длъжности, определени от класа, чрез явно или тайно гласуване. 
5. Да организира провеждането на избори за нов представител в края на 

мандата си от една година. 
6. Да представлява класа пред УУС на всяко негово заседание, според 

този Устав. 
7. Да уведомява класа за взетите от УУС решения и да информира 

своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено 
интересите на класа. 

8. Да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в 
заседание на УУС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения 
или да участва чрез други действия, според този Устав. 

9. Да защитава всеки ученик от своя клас при накърняване на личното му 
достойнство и нарушаване на човешките му права от страна на ученик, учител, 
друго длъжностно лице или обслужващ персонал. 

10. Да съдейства за постигането на целите на УУС.    
 

 

 

 

IX. ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 

Етичният кодекс има за цел да осигури качествена и безпрепятствена работа на 
Училищния ученически съвет. Всеки член е длъжен да го спазва. 

 
1. Да спазва умерен и възпитан тон към останалите – не използва груб 

език и обиди, не нанася телесни повреди на друг член от УУС или на вещите му, 
както и не прекъсва останалите.  

2. Изразява мнение и дава предложение, ако му е дадено правото на 
реплика. Ако има членове, които не са съгласни с репликата, имат право на 
дуплика. 

3. Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на 
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УУС. 
4. Да спазва формален етикет по време на Общо събрание. 
5. Да не разпространява информация за предстоящи събития и 

инициативи на УУС, ако те все още не са одобрени от Управителния съвет. 
6. Да не злоупотребява с правомощията, които са му дадени от УУС.   

 
 
 

 

X. СТРУКТУРА 
 

Ръководство: 
 

1. Управителен съвет: 
 

- Избира се на избори в началото на учебната година – не по-късно от 
първата седмица на месец октомври. 

- Състои се от председател, заместник-председател, секретар и 
председателите на комисиите. 

- Управителният съвет взима решения, касаещи промени в Устава, които 
могат да влязат в сила след одобрение с мнозинство в Общо събрание на УУС. 

- Управителният съвет координира срещите и дейностите на УУС. 
- Управителният съвет има право да предлага за изключване от УУС 

всеки член, след предварителна аргументация. 
 
 

2. Председател: 
 

- Избира се на избори в началото на учебната година – не по-късно от 
първата седмица на месец октомври. 

- Председателят представлява УС пред всички организации, органи, 
общественост и т.н. 

- Оглавява и ръководи заседанията на УС, където внася за разглеждане 
и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на 
Управителния съвет. 

- Създава и поддържа връзките на УС с други подобни организации и 
лица. 

- Изразява и защитава интересите на учениците пред ръководството на 
училището и Педагогическия съвет. 

- Участва в работата на Педагогическия съвет при приключване на срок и 
година – разглежда поведението на учениците; разглеждане на проблеми, 
свързани с личностното развитие на младите хора; празниците и ритуалите в 
училище; извънучилищни дейности. Членовете на представителството могат да 
изразяват становище по обсъжданите въпроси. 

- Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността 
на УС. 

- Уведомява отговорниците на випуска за предстоящо събрание на УС. 
- Изпълнява и други функции, произтичащи от този Устав, както и такива, 

възложени му от УС. 
- Председателят се задължава да спазва Устава на УС. В нито един 
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момент от мандата си, председателят няма право да пренебрегва Правилника 
на своето училище. 

- Отговаря за редовното водене на протоколите на УС. 
- На заседания на УС, аргументирано провежда гласуване при нужда от 

промяна на настоящия Устав. 
- При нужда, присъства на Педагогически съвет и излага взетите 

решения на УС. 
- Защитава ученик, предложен за наказание от Педагогическия съвет, 

ако предварително е взето такова решение на заседание на УС. 
- Няма право да бъде пристрастен при вземане на решения и при работа 

с други членове. 
- Има право да свиква Управителен съвет и Общо събрание. 
- Изготвя отчет за дейността на УС с помощта на заместник-

председателя и секретаря. 
 
 

3. Заместник-председател: 
 

- Избира се на избори в началото на учебната година – не по-късно от 
първата седмица на месец октомври. 

- Представлява УУС заедно с председателя пред всички организации, 
органи, обещственост и т.н.  

- Замества председателя при негово отсъствие и изпълнява всичките му 
функции, включително и ръководи заседанието на Управителния съвет. 

- Отговаря за касата на УУС – с писмен документ приема дарения и след 
решение на Управителния съвет предоставя пари за нуждите на УС. 

- В края на всеки учебен срок, представя пред УС отчет за средствата на 
УС. 

- Заместник-председателят е член на Управителния съвет.  
- Няма право да бъде пристрастен при вземане на решения и при работа 

с други членове. 
 
 

4. Секретар на УУС: 
 

- Избира се на избори в началото на учебната година – не по-късно от 
първата седмица на месец октомври. 

- Води стриктна документация – отчет, както и следи за присъствията и 
отсъствията на членове на УС. 

- Осъществява диалог между Ръководството, Администрацията и УУС на 
Средно училище “Иван Вазов”, гр. Стара Загора. 

- При поискване е длъжен да предостави достъп до документите на 
съвета на всеки член. 

- Няма право да бъде пристрастен при вземане на решения и при работа 
с други членове. 

 
 

5. Координатор: 
 

- Събира и предоставя информация за дейността на УС, която да бъде 
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публикувана в сайта на училището. 
- Уведомява отговорниците на випуски за предстоящи сбирки на УС. 
- Съхранява протоколите и документацията на УС. 

 
 

6. Отговорници на випуски: 
 

- Уведомяват останалите представители от своя випуск за предстоящо 
събрание на УС. 

 
 

7. Председател на комисия: 
 

- Избира се от съответната комисия и Управителен съвет. 
- Води срещите на комисията, която оглавява. 
- Поддържа добрите тон и отношения между членовете на комисията. 
- При конфликт в комисията, председателят е длъжен да уведоми 

Управителния съвет, за да бъдат избегнати последствия, уронващи авторитета 
на Училищния ученически съвет. 

- Няма право да бъде пристрастен при вземане на решения и при 
работата с други членове. 

 
 

8. Заместник-председател на комисия: 
 

- Избира се от съответната комисия и Управителен съвет. 
- При отсъствие на председателя, води срещите на комисията, която 

оглавява. 
- Поддържа добрите тон и отношения между членовете на комисията. 
- При конфликт в комисията, председателят е длъжен да уведоми 

Управителния съвет, за да бъдат избегнати последствия, уронващи авторитета 
на Училищния ученически съвет. 

- Няма право да бъде пристрастен при вземане на решения и при работа 
с други членове.   

 
  

 
 

XI. ПРОЦЕДУРИ 
 

1. Общо събрание: 
 

- Провежда се минимум три пъти на учебна година – в началото на 
двата срока и в края на учебната година. 

- Състои се от всички членове на Училищният ученически съвет. 
- Гласува промени в Устава. 
- Гласува промени в годишния план. 
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2. Избори: 
 

- Провеждат се в началото на учебната година – не по-късно от първата 
седмица на месец октомври. 

- Избира се Управителен съвет – Председател, Заместник-председател, 
Секретар и Председатели на комисиите. 

- Определя се мандат с продължителност една астрономическа година, 
считано от датата на изборите.     

 

 

 

 

XII. КОМИСИИ 
 

1. Комисия “Инициативи и мероприятия”: 
 

- Да заснема събитията, организирани от Училищния ученически съвет. 
- Да съдейства за осъществяването на целите и дейностите на 

Училищния ученически съвет. 
- Да раздава флаери, листовки, визитки и други рекламни материали. 
- Да предлага иновативни инициативи от различен характер. 
- Съдейства за подобряването и разнообразяването на училищното 

ежедневие на учениците от Средно училище “Иван Вазов”, гр. Стара Загора – 
организира различни културни и спортни мероприятия, приятелски състезания 
и т.н. 

 
 

2. Комисия “Връзки с обществеността”: 
 

- Да изразява публично мнението на Училищния ученически съвет. 
- Да търси и да поддържа социални контакти. 
- Да обновява информацията на страницата на УУС, в сайта на 

училището. 
- Да изготвя съобщения за предстоящи и вече реализирани инициативи, 

съвместно с комисия “Инициативи и мероприятия”, които публикува на 
страницата на УУС в сайта на училището и/или на училищното табло. 

- Да поддържа постоянно обратна връзка с учениците, с цел даване 
гласност на проблемите и идеите им. 

 
 

3. Комисия “Права и задължения”: 
 

- Занимава се с усъвършенстването на процесите на работа и Устава на 
УУС. 

- Следи спазването на Устава на УУС. 
- Контролира работата и спомага за връзката между екипите. 
- Информира председателя, заместник-председателя и учителите, 

отговорни за УУС за случващото се в него. 
- Припомня правата и задълженията на тези, които ги пренебрегват. 
- Следи за нарушения във вътрешния ред на училището. 
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- Съдейства за осъществяване на контакт с Училищното настоятелство и 
външни организации. 

- Съдейства за разрешаването на конфликт между учител и ученик. 
 
 
 
 

XIII. СЕДАЛИЩЕ  
 

Училищният ученически съвет използва базата на Средно училище “Иван 
Вазов”, намираща се на улица “Генерал Гурко” № 102, гр. Стара Загора. 

 
Базата осигурява: 
 

- Газово парно отопление; 
- Четири езикови кабинета, обзаведени с модерна аудиовизуална 

техника и интерактивни дъски; 
- Четири компютърни кабинета, оборудвани с най-новите интерактивни 

технически средства; 
- Конферентна зала, разполагаща с ДЖЪМПИДО - серия образователни 

игри по математика, които комбинират естествените движения на тялото с 
интересни задачи.  

- Новообзаведени класни стаи за начална степен, с компютри и 
интерактивни технически средства, с безплатна занималня за всяка паралелка; 
Класните стаи са оборудвани по програмата Енвижън; 

- Кабинети по всички предмети със съвременно мултимедийно 
оборудване;  

- Два просторни физкултурни салона и спортна зала;  
- Съвременна библиотека; 
- Училищен стол и бюфет; 
- Медицински и стоматологичен кабинет;  
- Ресурсен кабинет за работа с деца със СОП; 
- Кабинет за зрително затруднени ученици; 
- Консултации с логопед и с психолог. 

 

 

 

 

XIV. ФИНАНСИРАНЕ 
 

Училищният ученически съвет се подпомага от училищното настоятелство, 
както и от доброволни дарения по инициатива на учениците. За всяка сума се 
изготвя двустранен протокол между председателя на УС и дарителя. 
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 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ” 
6000 Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102, 

 тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария;  

e-mail:souvazovsz@abv.bg 
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ:.......................... 

ДИНКО ЦВЯТКОВ 

Директор на СУ „Иван Вазов” 

гр. Стара Загора 

                                                   

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  

на Ученическия съвет при Средно училище 
“Иван Вазов”, гр. Стара Загора за учебната 

2022/2023г. 

  

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1. Избор на представители по паралелки в рамките на часа на класа – чрез открито или 

тайно гласуване – 27.09.2022г. 

 
 
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 

1. Първо заседание на новия Училищен ученически съвет – избор на ръководство и 

приемане План за дейността на УУС през учебната 2022/2023г. – 03.10.2022г. 

2. Отбелязване на Международния ден на учителя и Деня на Стара Загора – 

05.10.2022г. 

3. Международен ден за борба с бедността – 17.10.2022г. 

4. Международен ден за борба с трафика на хора – 18.10.2022г. 

5. Световен ден за развитие на информатиката – 24.10.2022г. 

 
 

 
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 
1. Денят на народните будители – 01.11.2022г. 
2. Световен ден на доброто – 12.11.2022г. 
3. Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16.11.2022г. 
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4. Отбелязване на Деня на християнското семейство – 21.11.2022г. 
5. Патронен празник на Средно училище “Иван Вазов” – 25.11.2022г. 

 
 
 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
 

1. Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН – 01.12.2022г. 
2. Коледно-новогодишни празници по класове – 22.12-23.12.2022г. 

 
 
 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 
 

1. Отбелязване на Международния ден на думата “Благодаря” – 11.01.2023г. 

 
 
 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 

1. Второ заседание на Училищния ученически съвет – 07.02.2023г. 
2. Ден на влюбените – 14.02.2023г. 
3. Ден на спонтанните актове на добро – 17.02.2023г. 
4. Отбелязване на годишнината от смъртта на Васил Левски – 19.02.2023г. 
5. Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза в училище – 22.02.2023г. 

 
 
 

МЕСЕЦ МАРТ 
 

1. Отбелязване на Баба Марта и патронния празник на Средно училище “Иван Вазов” – 
01.03.2023г. 

2. Ден на Освобождението на България – 03.03.2023г. 
3. Световен ден на кукления театър – 21.03.2023г. 

 
 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 
 

1. Международен ден на детската книга – 02.04.2023г. 
2. Възкресение Христово – 09.04.2023г. 
3. Денят на Земята – 22.04.2023г. 

 
 

МЕСЕЦ МАЙ 
 

1. Участие в общоградските тържества по случай Деня на славянската писменост, 
просвета и култура – 24.05.2023г. 

2. Изпращане на випуск 2023 – 24.05-25.05.2023г. 
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МЕСЕЦ ЮНИ 
 

1. Отбелязване на Деня на детето – 01.06.2023г. 
2. Международен ден на приятелството – 09.06.2023г. 
3. Трето заседание на Училищния ученически съвет – отчетно събрание и връчване на 

удостоверения за участие и постигнати резултати в ученическото самоуправление – 
14.06.2023г. (за ученици от V-VI клас) и 27.06.2023г. (за ученици от VII-XI клас). 

 
 
 
 

Датите в червено са почивни дни, поради което отбелязването на съответния празник ще 
бъде в рамките на същата седмица. 

 
 
 
 
 

КОМИСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

1. Председател – Владимира Димитрова 
2. Членове – Венета Пейкова, Жулиета Петрова, Тинка Иванова, Мария Манушкина, 

Славка Шопова и Велина Узунова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Този правилник е приет на …………….. 2022г. на Общо събрание и влиза в сила от датата 
на приемането му. 


