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Устав  

УСТАВ  

НА 

ФОНДАЦИЯ “ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН" 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Член 1. Този Устав урежда дейността на Фондация  “Обществен дарителски фонд 
Сливен”.      

 Член 2. Фондация  “Обществен дарителски фонд Сливен”, наричана по-нататък Фондът, 
е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в 
съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която осъществява 
своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав. 

ІI. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК 

Член 3. Наименованието на Фондацията е  “Обществен дарителски фонд Сливен”. 

Член 4. Наименованието на Фонда може да бъде изписвано и на английски език, както 
следва Community Donation Fund Sliven Foundation. 

 

Член 5. Седалището на Фонда е гр.Сливен, община Сливен. 

Член 6. Адресът на управление на Фонда е: ул. “Славянска” № 3, ет.4; 

Член 7. Фондът не е ограничен със срок или друго прекратително условие. 

 

IIІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Член 8. Фондът се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена 
полза. 

 

IV. МИСИЯ НА ФОНДА 

Член 9. Фондът, като организация на общността в Община Сливен и региона, работи за 
осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и 
подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди и 
проблеми. 

 

V. ЦЕЛИ НА ФОНДА 

Член 10. Целите на Фонда са: 

1. Да подпомага развитието на общността на Община Сливен и региона; 

2. Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общността при идентифициране на 
местните нужди и проблеми; 
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3. Да насърчава сътрудничеството между гражданите, общината – представлявана от 
местната власт, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; 

4. Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от 
общността в определяне приоритетите на местното развитие; 

5. Да обединява човешки и финансови ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо 
идентифицираните интереси и приоритети на общността;  

6. Да инициира, осъществява или оказва помощ на конкретни проекти и програми, 
съдействащи за развитие на общността; 

7. Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции; 

8. Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи 
обществени фондове в страната и чужбина. 

 

VI. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ФОНДА  

Член 11. За постигане на своите цели Фондът  осъществява следната основна дейност: 

1. Системно проучване  и анализ на местните нужди; 

2. Мобилизиране на  общността и гражданските сдружения за разрешаване на 
идентифицираните от гражданите проблеми; 

3. Организиране на кампании за набиране на средства; 

4. Организиране на конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, определени 
от самите граждани; 

5. Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез 
открити и ясни процедури и на конкурсен принцип. 

Член 12. Стопанска дейност на Фонда 

(1) Фондът осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с 
основната му дейност;  

(2) Стопанската дейност на Фонда има за предмет извършването на консултантска, 
образователна, преводаческа, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова  дейност, както и 
всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона;  

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се  използват единствено 
за постигане на целите на Фонда, без възможност за разпределяне на печалба. 
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VIІ. ИМУЩЕСТВО  

Член 13. Имуществото на Фонда ще се състои от право на собственост и други вещни права 
върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, както и 
права върху обекти на интелектуалната собственост. 

Член 14. Имуществото на Фонда се образува от: 

(1) Дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;  

(2) Приходи от свързана с целите на Фонда стопанска дейност; 

(3) Приходи от имуществото на Фонда; 

(4) Други приходи, получени в съответствие със законите на Република България. 

Член 15. (1) Фондът може да приема всякакви дарения и завещания, включително такива 
направени под условие или тежест; 

(2) Фондът може да откаже да приеме дарение или завещание, ако са направени под условие 
или тежест, които противоречат на неговите цели, на разпоредбите на Устава или на законите в 
страната; 

(3) Имената на дарителите се вписват в Почетната книга на Фонда и стават публично 
достояние, освен в случаите, когато същите предпочетат да останат анонимни; 

(4) По волята на дарителите Фондът може да създава обособени вътрешни парични фондове 
за целево разходване на предоставените средства;  

(5) Фондът изпълнява волята на дарителите и стриктно отчита разходването на дарените 
средства.  

 (6) Фондът може да създава клонове в страната и чужбина. 

 Член 16. Фондът поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското 
законодателство и изискванията на дарителите.  

 

VІІІ. ОРГАНИ НА ФОНДА 

Член 17. Органите на Фонда са: 

1. Съвет на дарителите; 

2. Управителен съвет;  

3. Изпълнителен директор. 

Член 18. (1) В органите на Фонда може да участва всяко дееспособно физическо лице или 
юридическо лице, което приема целите на Фонда и желае да работи за тяхното осъществяване;  

 

IX. СЪВЕТ НА ДАРИТЕЛИТЕ 

Член 19. (1) Съветът на дарителите е върховен орган на Фонда; 

(2) Съветът на дарителите се състои от учредителите на Фонда, всеки от които има право на 
един глас; 
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 (3) Съставът на Съветът на дарителите може да се променя по реда и условията, 
предвидени в Правилника за дейността на Фонда. 

Член 20. Съветът на дарителите избира измежду своите членове Председател, който 
ръководи работата на Съвета на дарителите и неговите заседания. 

Член 21. Правомощия на Съвета на дарителите 

(1) Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фонда;  

(2) Изменя и допълва Учредителния акт;  

(3) Приема Правилник на Фонда и други разпоредби, свързани с дейността му;  

(4) Избира членовете на Управителния съвет на Фонда; 

(5) Определя реда и организира извършването на дейността на Фонда, включително и тази в 
обща полза и носи отговорност за това; 

(6) Приема годишен бюджет на Фонда; 

(7) Приема финансов отчет и годишния отчет за дейността на Фонда;  

(8) Взема решение за разпореждане с имуществото на Фонда; 

(9) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Фонда; 

(10) Взема решение за откриване и закриване на клонове на Фонда; 

(11) Взема решение за участие на Фонда в други организации; 

(12) Може да създава и други органи, които да подпомагат дейността на Фонда; 

(13) Отменя решения на другите органи на Фонда, които противоречат на закона, Устава или 
Правилника на Фонда; 

Член 22. Свикване на Съвета на дарителите 

(1) Съветът на дарителите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от 
Управителния съвет на Фонда; 

(2) Съветът на дарителите може да бъде свикан на заседание и от неговия Председател по 
писмено искане на една трета от неговите членове. В случай, че той не стори това в едноседмичен 
срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от поискалите го; 

(3) Съветът на дарителите се свиква на заседание с писмена покана, която съдържа дневния 
ред, датата, часа, мястото и инициативата за провеждане на заседанието, изпратена най-малко 2 
седмици преди датата на заседанието. 

Член 23. Кворум 

(1) Заседанието на Съвета на дарителите е законно, ако на него присъстват повече от 
половината от членовете му; 

(2) Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако се явят поне една трета от 
неговите членове. 

Член 24. Вземане на решения 

(1) Съветът на дарителите взема решения с мнозинство от присъстващите; 
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(2) Решенията по чл. 21, ал. 2, ал. 5 и ал. 8 от Устава се вземат с обикновено мнозинство от 
всички членове на Съвета на дарителите;  

(3) Решението по чл. 21, ал. 9 се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на 
дарителите;  

(4) Решенията на Съвета на дарителите са задължителни за другите органи на Фонда. 

 

X. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Член 25. (1) Управителният съвет е управителен орган на Фонда. 

(2) Управителният съвет се състои от минимум 3 членове с мандат до 5 години, всеки от 
които има право на един глас; 

 (3) Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Съвета на дарителите. 
Първият състав на Управителния съвет се определя от учредителите на Фонда. 

Член 26. Управителният съвет избира измежду своите членове Председател, който 
организира и ръководи дейността на Управителния съвет, представлява Фонда пред трети лица в 
страната и чужбина и подписва договора с Изпълнителния директора на Фонда. 

Член 27. Правомощия на Управителният съвет 

(1) Управлява програмната и финансовата дейност на Фонда съобразно Устава и решенията 
на Съвета на дарителите; 

(2) Назначава Изпълнителния директор на Фонда и определя възнаграждението му; 

(3) Определя организационната структура и щатното разписание на Фонда, както и състава 
на другите помощни органи на Фонда, като ги съгласува със Съвета на дарителите; 

(4) Извършва и одобрява текущите разходи съгласно одобрения годишен бюджет на Фонда; 

(5) Предлага на Съвета на дарителите проект за Правилник на Фонда и други разпоредби, 
свързани с дейността му;  

 (6) Предлага на Съвета на дарителите проект за годишен бюджет на Фонда; 

 (7) Изготвя и представя на Съвета на дарителите финансов отчет и годишен отчет за 
дейността на Фонда; 

 (8) Приема финансовите отчети от независимите външни одити на Фонда; 

 (9) Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Фонда; 

 (10) Определя адреса на Фонда; 

 (11) Изготвя доклад за дейността на Фонда в съответствие с чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; 

(12) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към 
правомощията на друг орган на Фонда. 

Член 28. Свикване на Управителния съвет и вземане на решения 

(1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко два пъти годишно от своя 
Председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено 
искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не стори това в едноседмичен срок от 
датата на постъпване на искането, заседанието може да се свиква от всеки от заинтересуваните 
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членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от 
определен от Управителния съвет негов член; 

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече 
от половината от неговите членове. 

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща 
устанавяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия 
заседанието. 

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички 
членове на Управителния съвет. 

 

XІ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Член 29. (1) Изпълнителният директор е изпълнителен орган на Фонда; 

(2) Изпълнителният директор се назначава по решение на Управителния съвет за срок до 4 
години. Първият Изпълнителен директор се определя от учредителите на Фонда. 

Член. 30. Изпълнителният директор: 

(1) Ръководи дейността на Фонда съобразно Устава и решенията на Съвета на дарителите и 
Управителния съвет; 

(2) Представлява Фонда пред трети лица в страната и чужбина; 

(3) Ръководи и отговаря за работата на лицата от щатния и нещатния състав на Фонда; 

(4) Осъществява други правомощия, възложени му от Управителния съвет. 

Член 31. Фондът се представлява от Председателя на Управителния съвет и от 
Изпълнителния директор на Фонда заедно или поотделно. 

 

XII. КНИГИ НА ФОНДА 

Член 32. Освен задължителните счетоводни книги, Фондът поддържа и Протоколна книга за 
заседанията на Съвета на дарителите, Протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, 
Протоколна книга от заседанията на Настоятелството и Почетната книга на Фонда. 

 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Член 33. (1) Фондът се прекратява в предвидените от закона случаи; 

(2) При прекратяване на Фонда се извършва ликвидация от Управителния съвет на Фонда, 
съгласувано със Съвета на дарителите, като първо се удовлетворяват кредиторите на Фонда от 
наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след 
това и на недвижимото й имущество. 

Член 34. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на 
юридическо лице с нестопанска цел - за извършване на общественополезна дейност със същата или 
близка цел, определено от Управителния съвет на Фонда. 
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XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ   

 § 1. Неуредените с този Устав въпроси се решават при спазване на закона от Съвета на 
дарителите, а между неговите заседания от Управителния съвет на Фонда.  

 
 § 2. Фонда има свой знак и печат, утвърдени от Съвета на дарителите. 
 
 § 3. Настоящият Устав е приет от учредителите на 20.11.2012 г. в гр. Сливен. 
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