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У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н     А К Т 

на 
ФОНДАЦИЯ   

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” 
 
 

          Днес, 2 октомври 2010 г., в гр.  София, бул. Вапцаров 57  се учреди по 
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел фондация 
„Българска Асоциация Електрически Превозни Средства” (БАЕПС), с акт на 
дарение в размер на 600 (шестстотин) лева в търговска банка Сосиете 
Женерал Експресбанк, които с регистрацията пред съда на учредената 
фондация „Българска Асоциация Електрически Превозни Средства” (БАЕПС), 
стават имущество на фондацията. 
      
 
По волята на учредителите, целите на фондацията, имуществото и 
устройството, начинът на представляване и специалните правила, въз 
основа на които тя ще осъществява своята дейност, са както следва: 
 

НАИМЕНОВАНИЕ,   СЕДАЛИЩЕ,   АДРЕС  И  СРОК 
 

Чл. 1 /1/ Фондацията има наименование  „Българска Асоциация Електрически 
Превозни Средства” (БАЕПС), което се изписва и английски език „Bulgarian Electric 
Vehicles Association” (BAEPS) и придобива качество на юридическо лице с 
нестопанска цел с вписването й в регистъра на съда. 
/2/ Седалището на Фондацията е в гр. София.  
/3/(изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Адрес: гр. София 1233, район „Средец”, бул. „Сливница” № 185. 
/4/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Името на Фондацията, нейното 
седалище и адрес, както и данни за нейната регистрация като юридическо 
лице с нестопанска цел и БУЛСТАТ номер се поставят върху всички 
документи и писмени изявления на Фондацията.  
/5/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Съществуването на фондацията не 
се ограничава със срок или друго прекратително условие. 
/6/(изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.) Фондацията е юридическо лице с 
нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.   
 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 
 
Чл. 2 /1/ Целите на Фондацията са: 
1. Да съдейства за създаване на чиста  градска среда и условия за 
намаляването на заболявания, причинени от замърсен въздух; 
2. Да съдейства  за намаляване нивото на шума в градски условия; 
3. (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.) Да съдейства за ускоряване и 
облекчаване на придобиването и ползването на електрически автомобили и други 
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електрически превозни средства (ЕПС), а лицата, свързани с целите на 
Фондацията да си помагат като първопроходци - собственици на ЕПС; 
4.  ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Да популяризира ЕПС чрез 
примера на своите членовете и съмишленици; 
5. ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Да създаде национални 
бизнес модели, които да са катализатор за модернизация на 
електрическата индустрия; 
6. Да съдейства за обединяване на усилията на бизнеса и политиката за 
ускоряване на неизбежната промяна в ползването на Моторни превозни средства 
(МПС) към Електрически превозни средства (ЕПС); 
7. Да търси начин и възможности за създаване на  зона с ниски емисии в 
центъра на град София и в други градове; 
8. Да пропагандира използването на ЕПС и да организира публични 
събития  в София  и в други населени места, за представяне на предимствата при 
използването на ЕПС;  
9. ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Да увеличи привържениците на 
ползването на ЕПС; 
10. ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Да спомага за създаване на места за 
зареждане на ЕПС на територията на Република България; 
11. ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Да популяризира използването на 
ЕПС и от търговските и таксиметрови превозвачи в гр.София и в други големи 
градове, с  цел да заменят ползваните от тях превозни средства с електрически.  
12. Да поддържа контакти и да осъществява съвместни програми със 
сродни и заинтересовани организации в България и чужбина.  
/2/ За постигане на тези цели Фондацията организира публични събития 
като конференции, демонстративни презентации и други прояви, и 
извършва дейности, които съдействат за осъществяване на нейните цели. 
/3/ Организиране и Финансиране на други позволени от законите дейности, 
свързани с целите на Фондацията. 
/4/ Да изготвя становища, позиции и предложения за промени в 
нормативната уредба, с цел постигане целите на фондацията. 
/5/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.) Да участва съвместно с други 
организации, споделящи цели, съвместими с тези на БАЕПС, в 
мероприятия, които водят до постигане целите на Фондацията.  
 
Чл. 3 /1/ Дейността на Фондацията е насочена за осъществяване на 
посочените по-горе цели. 
 

ЧЛЕНСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФОНДАЦИЯТА 
(изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., отм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 

 
Чл.4 ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.)  
 
Чл.5 ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.)  
 
Чл.6. ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.)   
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Чл.7 ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.)   
 
Чл.8. ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.)  
 

ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА 
 
Чл. 9 /1/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 
13.05.2014г.) Органи на Фондацията са: 
 
 - Настоятелство – върховен колективен орган; 
 - Изпълнителен борд – управителен орган; 
 - Председател;  
 - Контрольор. 
/2/ ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.)  
 
 

НАСТОЯТЕЛСТВО 
( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 

 
Чл.10  /1/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 
13.05.2014г.) Настоятелството е върховният колективен орган на 
Фондацията..  
/2/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Настоятелството на Фондацията се състои от български и/или 
чуждестранни лица, които могат да допринесат за постигане на целите на 
Фондацията. 
/3/ (отм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.). 
/4/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Настоятелството на Фондацията взима решения чрез провеждането на 
заседания. Членовете на Настоятелството на Фондацията се уведомяват 
чрез писмена покана.  Поканата следва да съдържа дневния ред, датата, 
часа и мястото за провеждане на заседанието, както и указание по чия 
инициатива същото се свиква. Поканата се публикува в официалния сайт на 
Фондацията и се поставя на мястото на обявления на адреса на 
управление на Фондацията най-малко един месец преди насрочения ден. 
Към датата на публикуване на поканата по предходния член, писмените 
материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на 
разположение на адреса на управление на Фондацията и да се предоставят 
на всеки член при поискване.  
/5/ (отм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.). 
/6/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Настоятелството на Фондацията се събира най-малко веднъж годишно. 
Заседанията му се свикват от Изпълнителния борд или от Председателя на 
Фондацията по тяхна лична инициатива  или по искане на 1/3 от членовете 
на Настоятелството. Ако в едномесечен срок от уведомяването с искането 
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за свикване на заседание, то не бъде удовлетворено, членовете могат да 
свикат Настоятелството на Фондацията чрез писмено искане, отправено до 
съда по седалище на Фондацията. 
 
Чл.11.  ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Настоятелството: 
/1/  Определя състава на Изпълнителния борд. 
/2/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Взема решения за разпореждане с 
имущество на Фондацията, когато предмет на сделки са над ½ от 
имуществото на фондацията, като възлага на Председателя извършването 
на съответните сделки. 
/3/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.) Прави промени в Учредителния акт 
на Фондацията, в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен 
акт. 
/4/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Приема бюджета на организацията, 
основните насоки за дейността й както и стратегическия план за развитието 
й. 
/5/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Приема годишен отчет на 
Председателя и Изпълнителния борд за дейността на Фондацията и взема 
решения по него, след като изслуша и одобри доклада на Председателя. 
/6/  Извършва ликвидация и определя ликвидатор. 
/7/ (отм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.). 
/8/ ( нова алинея с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Взема решения за участие в 
други организации,  
/9/ ( нова алинея с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Взема решение за откриване 
и закриване на клонове,  
/10/ ( нова алинея с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Отменя решенията на други 
органи на фондацията, които противоречат на закона, Учредителния акт 
или други вътрешни актове. 

 
 

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 
 ( нов с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 

 
Чл.11А (1) Фондацията е некорпоративно устроено юридическо лице. В тази 
връзка Фондацията може да приобщава съмишленици, давайки им статут 
на членове на Настоятелството или още наричани „настоятели“. 
(2) Членуването в Настоятелството на Фондацията е доброволно. Член на 
Настоятелството на Фондацията може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо и/или юридическо лице, което споделя целите на 
Фондацията, приема Учредителния й акт и има интерес към целите и 
средствата за постигането им. 
(3) Лица със значителен принос в областите, които могат да доведат до 
осъществяване целите на Фондацията или са свързани с тях, могат да 
бъдат приети от Изпълнителния борд за почетни членове/почетни 
настоятели/ на Настоятелството. Почетните настоятели могат да 
присъстват на заседанията на Настоятелството или на Изпълнителния 
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бард, ако бъдат специално поканени за това по реда за покана на 
настоятел. Те могат да участват в разискванията без право на глас. 
(4) Български и чуждестранни юридически лица могат да бъдат асоциирани 
членове на Настоятелството на Фондацията. Правата и задълженията на 
асоциираните членове се определят съгласно вътрешните устройствени 
актове на Фондацията. 
 
 Чл.11Б (1) Член на Настоятелството на Фондацията/настоятел/ има право: 
1. да участва в дейността на Фондацията; 
2. да бъде избиран в органите на управление; 
3. да осъществява контрол върху работата на Фондацията и органите на 
управление; 
4. да бъде информиран за дейността на Фондацията; 
5. да се ползва от имуществото на Фондацията и от резултатите от 
дейността й; 
6. да участва в организираните от Фондацията мероприятия. 
(2) За задълженията на Фондацията настоятелите не отговарят с личното 
си имущество.  
(3) Всеки настоятел е длъжен: 
1. да спазва задълженията, посочени в Учредителния акт на Фондацията и 
решенията на органите й, включително решенията за  плащане на 
имуществена вноска, както и да работи за постигане целите на 
организацията; 
2. да работи за увеличаване имуществото на Фондацията и за издигане на 
нейния обществен авторитет; 
3. да пази доброто име на Фондацията;  
4. да участва активно в работата на Настоятелствата на Фондацията и 
посещава заседанията му. 
 
 Чл.11В. (1) Упражняването правата на настоятелите в Настоятелството на 
Фондацията може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с 
писмено пълномощно. 
 
 Чл.11Г. (1) Кандидатите за настоятели и асоциирани членове на 
Настоятелството се приемат в състава на Настоятелството чрез писмено 
заявление до Изпълнителния борд и след изрично негово произнасяне. В 
заявлението кандидатите декларират, че са запознати и приемат 
разпоредбите на настоящия Учредителен акт. 
(2) В едномесечен срок от подаването на заявлението по предходната 
алинея Изпълнителният борд на Фондацията се произнася с решение. 
Решението се взима с явно гласуване и обикновено мнозинство. 
Кандидатът за настоятел или асоцииран член на Настоятелството на 
Фондацията се счита приет от датата на решението на Изпълнителния 
борд.  
(3) Действителният състав на Настоятелството се води в самостоятелен 
регистър, който се обновява при всяка промяна.  
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 Чл.11Д. Членството в Настоятелството на Фондацията се прекратява: 
1. с едностранно волеизявление, отправено с едномесечно писмено 
предизвестие до Изпълнителния борд. 
2. по решение на Изпълнителния борд на Фондацията, прието с мнозинство 
от 2/3 от всички членове на Изпълнителния борд.  
3. при незаплащане на дължимата имуществена вноска от страна на член 
на Настоятелството на Фондацията за текущата година до края на 
съответната година, без да е необходимо решение на Изпълнителния борд 
или предизвестие от члена. Така изгубено членство в Настоятелството на 
Фондацията може да бъде подновено, ако бъдат изплатени забавените 
вноски. 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БОРД 

( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
 

Чл. 12/1/(изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г, изм. с реш. на ОС от 
13.05.2014г.) Изпълнителният борд на Фондацията  се избира първоначално 
от учредителите и впоследствие от Настоятелството. Лицата от състава на 
Изпълнителния борд се избират за срок от три години. Те изпълняват 
своите задължения до провеждането на нови избори. 
/2/(изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Изпълнителният борд се състои от – минимум три и максимум единадесет 
лица, включително Председател. 
/3/ (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Член на Изпълнителния борд може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо и/или юридическо лице, което приема 
Учредителния акт на Фондацията и е готово да работи за осъществяване на 
нейните цели. 
 
Чл. 13 ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Чл. 14 ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Изпълнителният борд: 
/1/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Избира Председател на Фондацията и 
прекратява неговите правомощия, в съответствие с разпоредбите на 
настоящия Учредителен акт. 
/2/ Приема актове, правилници и други документи, свързани с дейността на 
Фондацията. 
/3/ Решава други въпроси, предвидени в Учредителния акт и Устава на 
Фондацията. 
/4/ Одобрява правилата за провеждане на публични прояви, програми и др., 
свързани с дейността на Фондацията. 
/5/ Утвърждава щатното разписание на служителите на Фондацията. 
/6/ Определя седалището и адреса на управление на Фондацията. 
 
 
Чл. 15 ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
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/1/ Изпълнителният борд провежда своите заседания  най-малко веднъж на 
три месеца. 
/2/ Изпълнителният борд може да бъде свикан по искане на 1/10 от 
членовете на Настоятелството, по искане на 1/3 от членовете на 
Изпълнителния борд или по инициатива на Председателя. 
/3/ Заседанията на Изпълнителния борд са законни, ако на тях присъстват 
2/3 от членовете му. 
/4/ Членовете на Изпълнителния борд се уведомяват за редовните 
заседания чрез писмена покана по електронна поща, включваща проект за 
дневния ред, изпратена най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието. Този 
ред се прилага и при свикване на извънредни заседания на Изпълнителния 
борд като срокът за уведомяване на членовете му е тридневен. 
/5/ Изпълнителният борд взема решения с обикновено мнозинство от 
присъстващите. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА 
( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 

 
Чл. 16 ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.)  
/1/ Председателят на Фондацията се избира за срок от 3/три/ години от 
Изпълнителния борд. 
/2/ Председателят на Фондацията представлява Фондацията пред трети 
лица.  
/3/ Председателят на Фондацията свиква на редовни и извънредни 
заседания Изпълнителния борд, предлага дневния ред и ръководи 
заседанията. 
/4/ Председателят на Фондацията организира изпълнението на решенията на 
Изпълнителния борд. 
/5/ При отсъствие на Председателя на Фондацията, задълженията му се 
изпълняват от заместник-председател, който се избира за срок от 1 /една/ 
година от Изпълнителния борд. 

 
Чл. 17 ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
Чл.18. ( отменен с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
 
 

КОНТРОЛЬОР 
 

Чл.19 ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.)   
/1/ Контрольорът се избира от Настоятелството на Фондацията, за срок от 
три години.  
/2/ Контрольорът: 
 1. Проверява и докладва на Настоятелството дейността на изпълнителния 
борд и съответствието й с взетите решения на Настоятелството и в 
съотвествие с целите на Фондацията. 
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 2. Проверява счетоводните политики и процедури и изпълнението на 
бюджета на Фондацията. 

 
ИМУЩЕСТВО 

 
Чл. 20 /1/ Имуществото на Фондацията се образува от: 
1. Първоначалното дарение при учредяването на Фондацията; 
2. (изм. с реш. на ОС от 02.04.2013г., изм. с реш. на ОС от 
13.05.2014г.) Имуществени вноски от страна на настоятелите, почетните 
настоятели и асоциираните членове на Настоятелството на Фондацията; 
3. Последващи дарения на учредителите; Дарения и завещания от 
български и чуждестранни физически и юридически лица; Приходи от 
имуществото на Фондацията; 
4. Приходи от дейността на създадени от Фондацията, в 
съответствие със закона стопански единици; 
5. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно 
установения от закона ред. 
 
Чл. 21 (отм. с реш. на ОС от 02.04.2013г.). 
 
Чл. 21 А (нов, приет. с реш. на ОС от 02.04.2013г.) Ограничения при 
разпореждането с имущество 
(1) Имуществото на Фондацията ще бъде управлявано съобразно 
законите в България и разпоредбите на настоящия Устройствен акт. 
(2) (изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) По решение на Настоятелството, 
свободните средства може временно да бъдат използвани за дейности, 
допринасящи за съхранение и увеличаване на имуществото на Фондацията 
и осигуряване на нейната устойчивост. 
(3) (изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Фондацията може да разходва 
безвъзмездно имуществото си, за да осъществява дейност, насочена към 
постигането на целите на Фондацията. Настоятелството на Фондацията 
взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички свои 
членове за безвъзмездно разходване имуществото на фондацията, когато е 
в полза на: 
  1. лица от състава на другите й органи и техните съпрузи, роднините 
им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта 
степен, или по сватовство - до втора степен включително; 
  2. лица, били в състава на управителните й органи до 2 години 
преди датата на вземане на решението; 
  3. юридически лица, финансирали фондацията до 3 години преди 
датата на вземане на решение; 
  4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са 
управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на 
решения.  
(4) Фондацията не може да сключва сделки с лицата по чл. 21 А, ал. 3, 
т. 1 от настоящия Учредителен акт, както и с юридически лица, в които 
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посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват 
вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на 
фондацията или са сключени при общи условия, публично обявени.  
 
Чл. 21 Б (нов, приет. с реш. на ОС от 02.04.2013г.) Фондацията подбира 
лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и 
финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за 
осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва 
подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър. 
 
Чл. 22. Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание 
направено с неприемливи условия и в противоречие с нейните цели и с 
разпоредбите на Учредителния акт или законодателството на страната. 
 
Чл. 23 /1/ Имуществото на Фондацията се влага в банкови депозити, ценни 
книжа /акции, облигации и други/, права върху дялови вноски, права върху 
интелектуална и индустриална собственост вещни права и по друг 
подходящ начин. 
/2/ Влагането на имуществото трябва да гарантира достатъчен доход за 
запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за 
инфлационните процеси и за финансирането на идеалните цели на 
Фондацията. 
Чл. 24 (изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) (1) За постигане на своите цели, 
Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, 
свързана с основната й дейност. 
 (2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са: 
  а) предоставяне на платени консултации, проучвания и анализи, в 
съответствие с целите на Фондацията; 
  б) изготвяне, публикуване и разпространение на материали, 
свързани с постигане целите  на Фондацията; 
  в) организиране на платени обучения, семинари, конференции както 
и други публични прояви, допринасящи за постигане целите на Фондацията. 
  г) издателска дейност, свързана с основните цели на Фондацията. 
 (3) Фондацията няма право да разпределя печалба. Реализираната 
печалба ще бъде използвана за нестопанските дейности на организацията 
и за постигане на нейните нестопански цели. 
Чл. 25. (изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Разпореждането с имуществото на 
Фондацията се извършва по решение на Изпълнителния борд от 
Председателя на Фондацията в съответствие с разпоредбите на 
Учредителния акт. 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
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Чл. 26 /1/ (изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Фондацията се представлява от  
Председателят на Фондацията.  
/2/ (изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Председателят на Фондацията може 
да упълномощава трети лица със своите права или част от тях за 
извършване на определени действия, конкретно посочени в дадените им 
пълномощия. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.27 Фондацията се прекратява: 
/1/ (отм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) 
/2/ ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) с решение на Настоятелството в 
предвидените от закона случаи.; 
/3/ ( нова алинея с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Ликвидатор(и) се назначават от 
Председателя на Фондацията при съблюдаване на разпоредбите на чл. 43 и сл. 
от ЗЮЛНЦ.  
/4/ ( нова алинея с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Останалото имущество след 
удовлетворение на кредиторите ще бъде предоставено според решение на  
Настоятелството на организация в обществена полза, имаща цели сходни с тези 
на Фондацията. 

 
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 28. ( изм. с реш. на ОС от 13.05.2014г.) Всички нерешени в устава въпроси 
се решават с Правилник за вътрешния ред, одобрен от Изпълнителния борд. 
 
 
Чл.29. Председателят на Фондацията предприема необходимите действия и 
прави постъпки за регистрирането на настоящия Учредителен акт и Устав на 
Фондацията и на настъпилите промени в него - в регистрите на Софийски 
градски съд. 
 
Настоящият Учредителен акт е приет от учредителите на 02.10.2010г. и 
изменен и допълнен по решение на Общото събрание на Фондацията от 
02.04.2013г. и изменен и допълнен по решение на Общото събрание на 
Фондацията от 13.05.2014г в гр. София. 

 


