
 

 1 

 

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ 

НА 

ФОНДАЦИЯ „ВИЖЪНЪРИ” 

 

 

 Днес, 23.06.2017 г., долуподписаната Деляна Ангелова Ангелова, с ЕГН 8909167594 

и постоянен адрес: гр. Димитровград, ул. Захари Зограф 32, вх.А, ап.24, взех решение за 

учредяване на Фондация с наименование “ВИЖЪНЪРИ” (наричана по-долу „Фондацията”) 

както следва: 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Фондация „Вижънъри“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза,  

учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

(ЗЮЛНЦ). 

Чл.2. Наименованието на Фондацията с латински букви се изписва както следва: 

„VISIONARY”. 

Чл.3. Седалището на Фондацията е в гр. София , а адресът на управление на: жк. Дружба, 

бл.171, вх. Д, ап. 115. 

Чл.4. Фондацията се учредява за неопределен срок. 

Чл.5. (1) Фондацията е икономически самостоятелна, юридически независима, политически 

и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в 

обществена полза.  

 (2) Фондацията не извършва политическа, синдикална и религиозна дейност. 

(3) Фондацията може да открива свои клонове извън населеното място, в което се намира 

седалището. 

(4) Фондацията има самостоятелна банкова сметка, свой отличителен знак (лого) и печат. 

(5) Дарителите на Фондацията и лицата, завещаващи свои имуществени права в полза на 

Фондацията, не отговарят за задълженията на Фондацията. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА 

 

Чл. 6. Фондацията се учредява за постигане на следните цели: 

(1) Развитие културата на уличното и съвременно фасадно изкуство в България, 

утвърждаване и опазване на ценностите ѝ. 

(2) Положителна промяна и въздействие в градската среда чрез артистични намеси. 

(2) Подкрепа и популяризиране на визуални артисти. 

(3) Да допринася за обогатяване културния живот на населените места и за тяхното 

регионално развитие. 

(4) Насърчаване сътрудничеството между различни видове изкуства и предоставяне на 

платформа за тяхното съвместно развитие. 

 

III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА 

 

Чл. 7. За постигане на целите Фондацията самостоятелно или съвместно с държавни и 

общински органи, както и с български или чуждестранни физически или юридически лица 

ще използва следните средства:  

(1) Подготовка и осъществяване на проекти в сферата на изкуството като: публични 

проекти на обществени места, фестивали, мултимедийни проекти, пърформанси, 

инсталации, обучения и изложби. 

(2) Подпомагане на културни прояви и инициативи с национално и международно значение. 

(3) Организиране на срещи, работилници, семинари, лекции, туристически турове и други 

за постигане на целите си. 
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(4) Осигуряване на резиденция на международни артисти и осъществяване на проекти в 

сферата на графити и визуални улични изкуства. 

(5) Взаимодействие с български и международни организации и институции при 

реализиране на съвместни дейности и инициативи, свързани с постигане целите на 

организацията. 

(6) Участие в организации с други български и международни организации със 

сходни цели. 

(7) Създава работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове 

в страната и чужбина. 

(8) Разпространява рекламни материали и поддържа интернет сайт за информиране 

на обществеността за осъществяваната дейност. 

(9) Организира изложби, търгове и други събития с цел реклама на различни 

изкуства и занаяти и набиране на средства за постигането на целите на Фондацията. 

(10) Създава, развива и подпомага съществуващи тематични мрежи, платформи и 

специални сътрудничества относно визуални и приложни изкуства в градска среда. 

(11) Разработва, координира и участва в разработването на инициативи, проекти и 

събития, свързани с визуални изкуства. 

(12) Разработва, координира и участва в разработването на изследвания и 

публикации; създава работни и/или изследователски групи за целите на Фондацията. 

(13) Участва, разработва, координира и осъществява местни, регионални, 

национални и международни проекти и програми за развитието на различни видове 

изкуства. 

(14) Управлява програми и набира средства за осъществяване дейността на 

Фондацията от държавата и общините, чуждестранни и международни фондове, 

организации, физически и юридически лица, включително чрез проектна дейност по 

европейски и други международни програми; организира и провежда обществени 

мероприятия от местно, регионално, национално и международно значение. 

(15) Осъществява сътрудничество с културни организации, държавни, областни и 

общински органи и със сродни на Фондацията организации. 

(16) Популяризира различни видове изкуства и артисти сред българската 

общественост чрез реклама, материали във всички електронни, печатни и др. медии; 

публикува рекламни и информационни материали и издания, предназначени за широката 

публика с цел образователна и/или промоционална дейност. 

(17) Поддържа международно сътрудничество с физически и юридически лица  

споделящи сродни идеи за развитието и представянето на визуалните и други видове 

изкуства. 

 

 

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

Чл.8. Фондацията ще осъществява следните основни дейности: 

 (1) Организиране на проекти, фестивали, изложби, представления, инсталации и 

пърформанси; 

 (2) Обогатяване и промяна на градската публична среда; 

 (3) Стимулиране и развитие на уличното изкуство; 

 (4) Подкрепа на нови и експериментални форми на изкуство; 

 (5) Участие в международна културна дейност; 

Чл.9. Фондацията осъществява дейността си в съответствие с действащото българско 

законодателство, с този Учредителен акт и с решенията на своите органи.  

Чл.10. За дейността на Фондацията важат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, както и други относими 

нормативни актове на гражданското законодателство на Република България, настоящия 

Учредителен акт и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението 

му. Фондацията ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и 

международни организации, с български държавни органи и организации, както и с 

представители на частния бизнес. Тя осъществява своята дейност на основата на 

общодемократични и хуманни принципи. 

 

 

 

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
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Чл.11. Фондацията ще извършва и изброените по-долу допълнителни стопански дейности, 

свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, без да формира и 

разпределя печалба, като приходите от допълнителната стопанска дейност ще се използват 

единствено за постигане на целите на Фондацията: 

 (1)  Образователна и консултантска дейност. 

 (2)  Изработване на проекти за целите на Фондацията. 

 (3)  Организиране на изложби и други изяви, свързани със сферата на изкуствата, 

както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, допринасяща за реализация на 

целите на Фондацията, посочени по-горе.  

(4) Провеждане на изследвания и проучвания по теми, свързани с дейностите на 

организацията. 

(5) Организиране и участие в национални и международни изложения, фестивали, 

културни събития и работни семинари. 

(6) Издаване и разпространение на печатни и рекламни материали, свързани с 

основния предмет на дейност. 

(7) Реализиране самостоятелно или заедно с други организации на всякаква 

позволена от закона дейност, която е свързана с постигането на целите на Фондацията. 

(8) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, 

определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. 

(9) Фондацията ще ползва приходите от горепосочената стопанска дейност само за 

постигане целите на Фондацията, изброени в настоящия Устав. 

 

 

VI. ИМУЩЕСТВО НА ФОНДАЦИЯТА. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл.12. За постигане на целите на Фондацията, Учредителят прехвърлят в собственост на 

Фондацията чрез безусловно дарение сумата от 50,00 (петдесет) лева, вложена по 

набирателна сметка в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Така получените средства ще се 

изразходват само за посочените в този акт цели. 

Чл.13. Имуществото на Фондацията се състои от правото на собственост и други вещни 

права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, предвидени и 

допустими от българското законодателство. 
Чл.14. (1) За постигане на своите цели Фондацията използва имущество придобито от: 

 първоначалното дарение на учредителя при създаване на Фондацията;  

 дарения и завещания от български и чуждестранни физически и/или юридически лица 

или публични институции и субсидии от държавата за набиране на финансови средства за 

осъществяване и постигане на посочените в Устава цели; 

 средства, предоставени по различни местни, регионални, национални и/или 

международни програми; 

 субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона; 

 приходи от допълнителната стопанска дейност, както и други доходи, реализирани 

съгласно установения от закона ред; 

(2) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат движимо и недвижимо имущество, 

вещни права, обекти на интелектуалната собственост, пари, валута, ценни книжа, права 

върху акции и други имуществени права. 

(3) Фондацията води регистър на извършените дарения и завещания. 

(4) Дарителите имат право да получат удостоверение за извършеното дарение. 

(5) Фондацията може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с 

неприемливи условия или противоречащи на нейните цели. 

(6) Когато предоставящият средствата желае да бъде учредена награда, стипендия, 

специализиран фонд или други подобни, може да поиска те да носят неговото име или 

друго, посочено от него име. 

Чл.15. (1) За финансовото обезпечение на дейността на Фондацията се ползва дохода от 

имуществото й, средствата от спонсориране, наеми, дарения, завещания и   др., както и 

доходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност на  Фондацията, съобразени 

с волята на Управителния съвет. 

(2) Имуществото на Фондацията се влага в банкови депозити, ценни книжа, търговски 

дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат 
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сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като 

се държи сметка за идеалната цел на Фондацията. 

(3) За постигане целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Фондацията 

може да сключва в страната и чужбина сделки, само ако същите са свързани с предмета на 

основната дейност на Фондацията. Приходът ще се използва за постигане на определените в 

Устава цели на Фондацията. 

(4) Фондацията може да учредява самостоятелно или да участва в учредяването на други 

организации с идеална цел или на търговски дружества в страната и чужбина, да инвестира 

в страната и чужбина, да открива представителства. 

(5) Фондацията не може да участва в събирателни и командитни дружества като 

неограничено отговорен съдружник. 

Чл.16. (1) Фондацията не може да използва своите приходи, включително тези от 
допълнителна стопанска дейност, за разпределение на печалба. 

 (2) Дарителите на фондацията и лицата, завещаващи свои имуществени права в полза 
на Фондацията, не отговарят за задълженията на Фондацията. 

 (3)  Фондацията като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза ще 

разходва имуществото си освен за постигане на определените в този Устав цели, така и за 

развитие и утвърждаване на културата, културните ценности на обществото и 

образованието в сферата на визуалните изкуства или за друга дейност, съобразно чл. 38 от 
ЗЮЛНЦ. 

Чл.17. Разпореждане с имуществото на Фондацията се извършва от Учредителя в 

съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и в съгласувано единодушие на 

Управителния съвет. 

 

VII. ЧЛЕНСТВО. ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА 

 

Чл.18. (1) Членуването във Фондацията е доброволно, като всяко лице, което би се 

ползвало от дейността на Фондацията, може да поиска да се присъедини към органите на 

управлението на Фондацията, след като съответните органи вземат решение за попълване 

на състава си. 

 (2) Всеки член доброволно може да направи дарение към Фондацията, с което 

подпомага Фондацията да изпълнява своите цели, това обаче не дава право на членовете да 

ползват имуществото на Фондацията.  

 (4) За задълженията на Фондацията членът не отговаря лично. 

Чл.19. (1) Членството се прекратява: 

 с едностранно волеизявление до Фондацията; 

 със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето; 

 с изключването; 

 с прекратяването на Фондацията; 

 при отпадане. 

 

 (2) Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което 

прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите на Фондацията. 

 

Чл.20. (1)Органи на Фондацията са: 

 Общо събрание; 

 Управителен съвет; 

 

 (2) С решение на Общото събрание могат да се създават и временни и 

консултативни органи на Фондацията, а с решения на Управителния съвет – други 

постоянни,  временни и помощни органи на Фондацията. Създадените по този пункт органи 

са вътрешни за Фондацията и функциите и правомощията им се определят в решението за 

създаването им. 
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ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.21. (1) Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на Фондацията. 

(2) Общото събрание се състои най-малко от трима члена, единият от които е 

Учредителят. Останалите членове на Общото събрание се определят от Учредителя. 

(3) Решение за попълване на състава на Общото събрание взема текущия състав на ОС и 

той определя с гласуване приемането на нови членове. 

Чл.22. (1) Общото събрание: 

 Приема, изменя и допълва Учредителния акт; 

 Приема други вътрешни актове; 

 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

 Приема и изключва членове на Фондацията; 

 Приема отчет за дейността на Управителния съвет; 

 Приема бюджета на Фондацията; 

 Взема решение за откриване и закриване на клонове; 

 Взема решение за участие в други организации; 

 Взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията; 

 Приема основните насоки и програма за дейността на Фондацията; 

 Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

 Отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията; 

 Избира и освобождава от отговорност регистриран одитор за заверка на годишния 

счетоводен отчет; 

 

(2) Посочените в ал.1 права не могат да бъдат възлагани на други органи на Фондацията. 

 

Чл.23. Свикване на Общото събрание 

(1) Общото събрание се свиква от Учредителя или от Управителния съвет по негова 

инициатива. 

(2) В поканата до Общото събрание се съдържа дневният ред, датата, часът и мястото на 

провеждането на заседанието.  

(3) Поканата се разпраща по електронна поща (e-mail) до всички членове на Общото 

събрание на Фондацията най-малко един месец преди провеждането на заседанието на 

Общото събрание. 

(4) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 

(5) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа 

на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

 

Чл.24. Кворум 

 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

негови членове. 

 (2) При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час и се 

провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от това колко членове се 

явят. 

Чл.25. Мнозинство. 

(1) В случаите, когато този Учредителен акт не предвижда друго, Общото събрание взема 

решенията си с мнозинство от присъстващите. 

(2) Изменението и допълнението на Учредителния акт, както и при приемане на нов акт на 

Фондацията, се решават с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

(3) Решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията се взема с мнозинство от 

всички.  

Чл.26. Решения. 

(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били 

включени в обявения в поканата дневен ред. 

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите с изключение на 

решенията относно изменение и допълнение на Устава и решение за преобразуване или 

прекратяване на Фондацията, за които се изисква мнозинство от две трети от 
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присъствуващите членове, а решенията относно прекратяване и ликвидация на Фондацията и 

решенията по чл.23, ал.1, точки 6, 9, 10 и 14 с мнозинство от всички членове. 

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде 

отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Регистъра за ЗЮЛНЦ и/или 

обнародване. 

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на Фондацията. 

(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с Учредителния акт. 

(6) Решенията на органите на Фондацията, които са взети в противоречие със закона, Устава 

или решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане 

на заинтересуваните членове на Фондацията или на негов орган, отправено в едномесечен 

срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

(7) Споровете по ал. 6 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Фондацията 

от всеки член на Фондацията или на нейн орган, или от прокурора в едномесечен срок от 

узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл.27. (1) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Фондацията с 

изключение на процедурата по избор на нов Председател. 

(2) За заседанията на Общото събрание се водят книги. На заседанията на Общото събрание 

се води Протокол, който се подписва от присъствалите членове и от Председателя или от 

лицето, ръководило заседанието, ако то е различно. С подписа си те удостоверяват и 

отговарят за верността на Протокола. 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл.28. (1) Колективен управителен орган на Фондацията е Управителният съвет. Той 

управлява и представлява Фондацията и изпълнява всички функции, които не са от 

изключителна компетентност на Общото събрание. 

 (2) Управителния съвет се избира от Общото събрание и се отчита пред него. 

(3) Членовете на Управителния съвет могат да влизат в трудови правоотношения с 

Фондацията и да получават заплащане или възнаграждение за работата си. 

Чл.29. Управителният съвет: 

(1) Управлява и представлява Фондацията; 

(2) Предлага на Общото събрание независим одитор, когато това се изисква от нормативен 

акт; 

(3) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

(4) Изготвя дългосрочни програми за следване целите на Фондацията; 

(5) Разпорежда се с имуществото на Фондацията при спазване изискванията на 

Учредителния акт; 

(6) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

(7) Подготвя и внася ежегодно в Общото събрание отчет за дейността на Фондацията; 

(8) Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи 

отговорност за това; 

(9) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не са 

от изключителната компетентност на Общото събрание; 

(10) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече 

от половината му членове. 

(11) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, свързани с 

разпореждане с недвижими имоти на Фондацията и определяне на дейността ѝ, се приемат с 

единодушие. 

(12) 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. 

(13) За заседанията на Управителния съвет се водят книги. На заседанията на Управителния 

съвет се води Протокол, който се подписва от присъствалите членове и от Председателя или 

от лицето, ръководило заседанието, ако то е различно. С подписа си те удостоверяват и 

отговарят за верността на Протокола. 

Чл. 30. (1) Управителният съвет избира и упълномощава свой член да представлява и 

управлява Фондацията пред трети лица. Той носи името Председател и обемът на неговата 

представителна власт ще се определя от Управителния съвет. 
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(2) Председателят: 

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и работата на Управителния 

съвет. 

2. Управлява работата на Фондацията и я представлява съгласно Устава и закона пред 

всички организации, институции и  трети лица в страната и чужбина. 

3. Ръководи цялостната дейност на Фондацията. 

4. Разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Фондацията по план, утвърден от 

Управителния съвет; 

5. Сключва и прекратява договорите по трудовите правоотношения със служителите и 

подизпълнителите във Фондацията; 

6. Извършва действия по управление на имуществото на Фондацията и на финансовите 

средства и постъпления, съгласно предоставените му правомощия от Управителния съвет. 

 

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

Чл. 31. Ежегодно до края на месец февруари, Управителният съвет съставя за изтеклата 

календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на 

експерт-счетоводителите за проверка, когато това се изисква от нормативен акт. 

Чл. 32. Съдържание на доклада за дейността. 

Докладът за дейността съдържа данни относно: 

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите резултати; 

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за 

набиране на средства; 

3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и 

данни на дарителите; 

4. Финансовия резултат. 

Чл. 33. Проверка на годишното приключване: 

 (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или 

няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и доклада за дейността, 

когато това се изисква от нормативен акт. 

 (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за 

счетоводството и Учредителния акт за годишното приключване. 

Чл. 34. Назначаване на експерт-счетоводител: 

 (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание по предложение на 

Управителния съвет при необходимост. 

 (2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на 

календарната година, той се назначава от Управителния съвет при необходимост от такъв. 

Чл. 35. Приемане на годишното приключване 

(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, когато такъв е назначен при 

определените нормативни изисквания, или след изготвянето на самия годишен финансов 

отчет, при условие че не е необходим доклад на дипломиран експерт-счетоводител, 

Управителният съвет приема същия, ако не са налице несъответствие или възражения 

срещу отчета за дейността и/или доклада на експерт-счетоводителя, и приема решение за 

свикване на редовно Общо събрание. 

Чл. 36. Задължителна отчетна информация 

(1) Фондацията ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, 

достоверност и своевременност, съгласно разпоредбите Закона за счетоводството. 

Чл. 37. Книги на фондацията: 

(1) Фондацията води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и на 

Управителния съвет. Ръководещият заседанието на Общотото събрание или на Управителния 

съвет и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на 

съдържанието му. 

 (2) В протоколите се отразяват станалите разисквания, направените предложения и 

заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от присъствалите на заседанието 

лица и се съхраняват в специални книги.  

 

 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ 
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Чл. 38.  Фондацията се прекратява: 

(1) С решение на Общото събрание. 

(2) С решение на Окръжния съд по регистрация на Фондацията, когато: 

 а) не е учредена по законния ред; 

 б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 

 в) е обявена в несъстоятелност. 

(3) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. 

Чл. 39. (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация. 

(2) Извън случаите на служебно прекратяване от компетентен орган, за ликвидатор на 

Фондацията се избира Председателя. Срокът на ликвидацията не може да бъде по-кратък от 

6 месеца. 

Чл.40. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя  

по реда на чл. 44 от ЗЮЛНЦ. 

(2) След извършването на посочените по-горе действия следва да се предприемат всички 

действия за заличаване на Фондацията по предвидения законов ред. 

 

X. ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 

Чл.41. Фондацията не може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

 

XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.42. Промени в настоящия Учредителен акт могат да бъдат извършвани по реда, 

предвиден в него и в Закона  за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.43. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Учредителен 

акт се прилагат разпоредбите на българското законодателство и разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.44. (1) Този Учредителен акт - Устав е приет на 29.05.2017 г. и влиза в сила от деня на 

неговото приемане. 

(2) Неуредените в този Учредителен акт въпроси се уреждат от разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и действащото гражданско законодателство. 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛ: 

 

_________________________ 

(Деляна Ангелова Ангелова) 


