УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
НА
ФОНДАЦИЯ "ДОН БОСКО БЪЛГАРИЯ” – Гр. Стара Загора
Днес, 8.12.2008 г. в гр. Стара Загора аз, СВОБОДА ИРЖИ, гражданин на Чехия,
роден на 08.03.1968 г. в град Прага, Чехия, с гражданство: чешко, с ЛНЧ: 1000722147,
притежаващ удостоверение за постоянно пребиваване № 0313, издадено на 16.11.2007
г., валидно до 16.11.2015 г. от Национална служба “Полиция” - България, с настоящ
адрес: град Казанлък, ул. “Пейо Яворов” № 13, след осъзнаване на неравностойното
положение, в което се намират определени групи хора в Република България, липсата
на достатъчни средства, осигурявани от бюджета за тяхното интегриране и за развитие
на духовните им ценности, реших да учредя по реда на чл. 33 и сл. от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел Фондация. Учредяването се извършва с акт за
дарение от страна на учредителя в размер на 500 лв. (петстотин лева), които след
регистрацията на Фондацията в съда стават нейна собственост.
Целта на Фондацията, имуществото й, устройството, начинът на представляване
и специални правила въз основа на които тя ще осъществява своята дейност са както
следва:
І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
Чл. 1. /1/. Фондацията носи името “ДОН БОСКО БЪЛГАРИЯ” и придобива
качеството на юридическо лице с вписването и в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел в съда. Наименованието на Фондацията може да се изписва на
латиница по следния начин: “DON BOSKO BULGARIA” или в съкратен вариант
“DBB”.
/2/. Седалището и адресът на управление на Фондацията е гр. Стара Загора, ул.
“Захари Княжески” № 71.
/3/. Фондацията може да има клонове.
/4/. Името на Фондацията, нейното седалище и адрес, както и данни за
регистрация на Фондацията, включително и номера по БУЛСТАТ се поставят върху
всички документи, които изхождат от нея.
/5/. Фондацията не е ограничена със срок.
/6/. Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел, определена като
организация за осъществавяне на ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.
ІІ. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА
Чл. 2. Целите на Фондацията са:
1. подпомагане социалната интеграция и личностната реализация особено на
децата, младежите и хората в неравностйно положение;
2. възпитаване и образоване на младите хора, особено тези, поставени в
неравностйно положение;
3. подкрепа на други организации имащи цели подобни на целите на
Фондацията.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСИРАНЕ.
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.
Чл. 3. (1). За постигане на целите по предходния член, Фондацията ще
осъществява следния предмет на дейност:
1. инициира, подкрепя и осъществява проекти;
2. организира и развива специални програми за облекчаване на социалното
положение на децата, младежите и хората в неравностйно положение;
3. участва и подпомага инициативи, насочени към премахване на всякакъв вид
неравнопоставеност на децата и младежите (етническа, социална, икономическа и т.н.);
4. осъществява благотворителна дейност;
5. публикува информационни материали, осъществява публикации и медийни
проекти;
6. провежда конференции, семинари и други, свързани с целите на Фондацията;
7. осъществява други законни дейности, свързани с целите изложени в
предходния член.
(2). Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от
финансовите средства на Фондацията и съобразно целите и предмета й на дейност,
включително и от финансови постъпления от стопанската дейност на Фондацията,
описана по-долу.
(3). За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и допълнителна
стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Фондацията, а именно:
1. предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани
с целите на Фондацията, срещу определено заплащане;
2. изработване, публикация и разпространение на материали спомагащи за
постигане на целта на Фондацията;
3. организиране на платени обучения, семинари и др. форми, подпомагащи
постигането на целите на Фондацията;
4. предоставяне срещу заплащане на социални и други услуги, свързани с
целите на Фондацията;
5. образуване и участие в търговски дружества (с изключение на събирателни и
командитни дружества) съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като
извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени
със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;
6. други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като
свързани с основните цели на Фондацията и подпомагат тяхното постигане.
Чл. 4 (1). Фондацията се учредява с учредително дарение в размер на 500 лв.
(петстотин лева).
(2). Имуществото на Фондацията се образува от:
1. учредителното дарение;
2. дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и
юридически лица;
3. договори с държавни органи или многостранни или двустранни
международни организации;
4. доходи от имуществото на Фондацията и от съвместни или самостоятелни
дейности, целящи гарантирането на устойчивостта на Фондацията и постигането на
целите, определени в чл. 2;
5. други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона
ред;
6. приходите от стопанската дейност, предвидена в настоящия устав,
индивидуални доброволни вноски, дарения, спонсорство и завещания.

7. други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.
(3). Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни
книжа, движими вещи и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга
собственост.
(4). Българските и чуждестранни физически и юридически лица могат
безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в
съответствие с нейните цели. Фондацията може да откаже всяко дарение или завещание
предоставено при неприемливи условия или при условия, противоречащи на целите й
или разпоредбите на настоящия Устройствен акт или законите.
(5). Всички дарения, грантове и завещания ще бъдат отбелязвани в специален
регистър и волята на дарителя ще бъде уважавана.
(6). Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да
бъде учредена награда, стипендия или други подобни, той може да поиска наградата,
стипендията да носят неговото име или друго, определено от него наименование.
(7). С имуществото на Фондацията се разпореждат Председателя на
Управителния съвет на Фондацията и Директора, в съответствие с учредителния акт и
утвърдените правила.
(8). Фондацията може безвъзмездно да разходва имуществото си за
осъществяване на обществено полезна дейност съобразно целите й.
(9). Безвъзмездно разходване на имуществото се извършва по решение на
Председателя на Управителния съвет и/или Директора на Фондацията. Информацията
за това как се извършва разходването на имуществото е общодостъпна и се вписва в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министeрство на
правосъдието.
(10). Безвъзмездното разходване на имуществото на Фондацията в полза на
лицата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ се извършва по реда, установен в него, а
именно с мотивирано решение на Управителния съвет , взето с мнозинство от 2/3 от
членовете му.
(11). Фондацията може да учредява и да участва в учредяването на други
организации с нестопанска цел.
(12). Фондацията не разпределя печалба.
ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. (1). Органи на управление на Фондацията са: Управителен съвет, избран
от Учредителя, Председателя на Управителния съвет и Директора.
(2). С решение на Управителния съвет и по утвърдени от него правила могат да
бъдат образувани помощни органи, в зависимост от потребностите и дейността на
Фондацията.
(3). Органите на Фондацията могат да вземат решение за попълване на състава
си.
Чл. 6. (1). Членовете на Управителния съвет (УС) се избират от Учредителя. За
членове на УС се избират уважавани български и/или чуждестранни лица, които могат
да допринесат за осъществяване и постигане целите на Фондацията. УС се състои от
минимум 3 (три) лица, измежду които и Председателя на УС и е с мандат 5 (пет)
години. УС изпълнява функциите си и след изтичане на мандата му до избирането на
нов УС или преизбирането му.
(2). УС се събира на заседание най-малко три пъти годишно. Заседанията на
Управителния съвет се свикват от Председателя на УС или по искане на 1/3 от
членовете на УС. В последния случай, ако в едномесечен срок от постъпване на

молбата, Председателят ва УС не удовлетвори искането на членовете за свикване на
събрание, всеки един от тях може сам да свика УС на Фондацията. УС се свиква чрез
писмени покани, съдържащи дневния ред на заседанието и всички материали за
обсъждане, отправена най-малко една седмица преди заседанието.
(3). Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват повече от половината
членове на УС. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга
връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието. УС може да взема решения писмено
или чрез електронна поща и без заседание, ако никой член на УС няма забележки и
възражения срещу това.
(4). Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по
точки 7.1., 7.6., 7.7., 7.9., 7.10. и 7.14. от настоящия акт – с мнозинство 2/3 от всички
членове. УС може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако протоколът
за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички
членове на УС. Всеки от членовете на УС има право на един глас, като при равен брой
гласове, решаващ е гласа на Председателя на УС.
Чл. 7. Управителният съвет:
7.1. изменя настоящия Учредителен акт – Устав;
7.2. приема Правилник и други вътрешни актове на Фондацията;
7.3. избира измежду състава си Председателя на УС;
7.4. избира и освобождава от длъжност и отговорност Директора, определя
обема на неговите правомощия, както и приема отчета за неговата дейност;
7.5. взема решения за откриването и закриване на клонове и участие в други
юридически лица;
7.6. взема решения за преобразуването и прекратяването на Фондацията;
7.7. одобрява годишен план и бюджет на Фондацията;
7.8. одобрява годишния доклад и годишния финансов отчет, като във връзка с
това определя лицензирани експерт – счетоводители, ако специален закон изисква това;
7.9. взема решения за безвъзмездното предоставяне на средства, в случай че това
право не е било делегирано на друг орган;
7.10. взема решения за участието на Фондацията в търговски дружества и други
инвестиции;
7.11. приема правила за заседанията си;
7.12. прекратява или променя всякакви програми или дейности на Фондацията,
които са несъвместими с целите й или с политиката приета от Настоятелството;
7.13.решава въпросите по отношение законността на решенията на другите
органи на Фондацията;
7.14. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
7.15. определя длъжностите и числеността на персонала на Фондацията, както и
определя служителите и специалистите, привлечени да съдействат на Фондацията и
всички други въпроси, свързани с тях, освен ако последните правомощия не са
делегирани на друг орган на Фондацията;
7.16. взема решения за завеждане на съдебни дела от името на Фондацията и я
представлява по заведени срещу нея дела с всички права по ГПК.
Чл. 8. За работата си в УС, членовете на УС не получават възнаграждение, освен
за възстановяване на направени от тях разумни разходи във връзка с участието им в
УС. Допуска се възможността всеки член да получава разумно възнаграждение за
професионални услуги, предоставени на Фондацията, предварително одобрени от УС.
Чл. 9. Председателят на УС:
9.1. свиква и ръководи заседанията на УС;

9.2. подписва договора за възлагане на управлението на Директора;
9.3. ръководи и текущо контролира дейността на Директора и изпълнението на
решенията на УС.
Чл. 10. Директорът на Фондацията:
10.1. организира, ръководи и осъществява оперативното ръководство на
дейността на Фондацията и носи отговорност за това;
10.2. оперативно се разпорежда със средствата и имуществото на Фондацията,
съобразно годишния бюджет и решенията на УС;
10.3. сключва и подписва трудовите договори с щатните сътрудници и
служители на Фондацията, сключва и подписва граждански договори, както и
документи за предоставени на Фондацията стоки и услуги;
10.4. сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като за сделки с
недвижимите имоти и вещните права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови
заеми и дялови участия е необходимо предварителното решение за това на УС;
10.5. взема решения за разходване на средства извън определените с бюджета,
които подлежат на утвърждаване на първото следващо заседание на УС;
10.6. изготвя и предлага на обсъждане и приемане пред УС отчет за дейността на
Фондацията, включително и тази в обща полза, както и годишен счетоводен отчет,
които се приемат от УС и носи отговорност за това;
10.7. определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници и
служители на Фондацията и техните възнаграждения;
10.8. обсъжда и решава всички въпроси по основната и допълнителната
стопанска дейност на Фондацията, които са извън компетентността на другите органи
на Фондацията.
V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСАТВИТЕЛСТВО
Чл. 11. Фондацията се управлява и представлява от Председателя на УС и
Директора ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО, съобразно компетентността им.
VІ. КЛОНОВЕ НА ФОНДАЦИЯТА
Чл. 12. (1) Фондацията има КЛОН с наименование „ДОН БОСКО
БЪЛГАРИЯ – КЛОН КАЗАНЛЪК”
(2) Седалището на клона се намира в гр.Казанлък, ул. „Пейо Яворов” № 13.
(3) Управителят на Клона на Фондацията се избира от Управителния съвет за
срок от 3 години.
(4) Клонът има идентични цели с целите на Фондацията, изложени в чл.2 от
настоящия устав и идентични средства и дейности за постигането им, описани в чл. 3
от настоящия устав
VІІ. КНИГИ НА ФОНДАЦИЯТА
Чл. 13. Фондацията води книги за протоколите от заседанията на УС.
Чл. 14. Фондацията веднъж годишно изготвя доклад за дейността си, който
съдържа данни относно осъществените дейности, изразходваните за тях средства,
връзката им с целите и програмите на фондацията и постигнатите резултати, размерът
на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на
средства, обобщените финансови резултати.

