ФОНДАЦИЯ "СТАРИЯ БРЯСТ"
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
Аз, СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН7608015845 от гр. Сливен, ул. ”Донка и Константин
Константинови” 14, вх. А, ет.5,ап. 15 първоизточник на идеята „ Стария бряст - Дърво на Европа“,
ВЪОДУШЕВЕН от желанието да допринеса за развитието на град Сливен като притегателен център
на вековни традиции и култура, средище на разбирателство и възпитание на младото поколение в
духа на непреходните общочовешки ценности и добродетели;
ВОДЕН ОТ СТРЕМЕЖА да се подпомогне популяризирането на град Сливен като атрактивна
туристическа дестинация; да се подпомогне развитието на връзките между всички родолюбци
и благодетели на град Сливен, в която и част на света да се намират те и да се подпомогне
изграждането на високо екологично съзнание на младото поколение;

РЕШИХ
УЧРЕДЯВА СЕ ФОНДАЦИЯ СЪС СЛЕДНИТЕ РЕКВИЗИТИ:
ЧЛЕН 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
/1/.Наименованието на фондацията е "СТАРИЯ БРЯСТ" /наричана по-нататък за краткост
Фондация/.Наименованието на Фондацията може да бъде изписвано и на английски език, както
следва : “OLD ELM TREE FOUNDATION”.
/2/.Фондацията е самостоятелно юридическо лице със седалище и адрес на управление в гр.
Сливен, 8800, община Сливен , ул. ”Донка и Константин Константинови” 14, вх. А, ет.5,ап.15,
неправителствен характер с нестопански цели и дейности, определени за осъществяване в
обществена полза.

ЧЛЕН 2 . ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
/1/.Фондацията постига изключително и непосредствено полезни цели за цялото общество на
равноправна и демократична основа:
а) действа за превръщането на град Сливен , Сливенския край и България, в популярна и
атрактивна туристическа дестинация;
б) подпомага изследвания в областта на културата, историята и екологията на града;
в) подпомага запазване и укрепване на връзките помежду всички родолюбиви българи,
свързани със Сливен от целият свят
г) благотворителност насочена към утвърждаване на добрият имидж на града;
д) подпомага опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо
наследство;

/2/. Своите цели Фондацията постига, чрез средства и дейности, включително и чрез
извършване на допълнителна стопанска дейност, чийто предмет са:
а) да сътрудничи с организации, институции и физически лица в смисъла на целите посочени в
член 2/1/ на Учредителния акт;
б) да организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно нестопански
проекти и дейности за постигане на целите по чл.2, ал.1 от Учредителния акт;
в) да организира благотворителни прояви и набира средства за постигане целите и
извършването на дейностите в обществена полза;
г) да отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа и при направени целеви
дарения;
д) подпомага издаването на публикации и книги, туристически брошури и каталози;
е) да организира и подпомага срещи, симпозиуми и конференции, фестивали, летни училища и
семинари, изложби и други прояви ;
ж) да създава и развива образователни центрове за предоставяне на услуги и занаяти;
з) да организира посещенията на чуждестранни учени, дейци на културата и групи и поддържа
пътувания със специализирана цел в чужбина по смисъла на чл.2/1/;
и) да извършва и друга стопанска дейност, допълнителна и свързана с предмета на дейностите
по чл.2 ал.2, и пряко насочена за постигането на целите, упоменати в чл.2 ал.1 и отговаряща на
действащото в страната законодателство.

ЧЛЕН 3. ИМУЩЕСТВО
/1/ Имуществото на фондацията се образува от:
а) дарения от учредителя на фондацията;
б) дарения, спонсорство, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и
юридически лица;
в)приходите от свързаната с целите на фондацията стопанска дейност
г) договори с държавни органи или многостранни или двустранни международни организации;
д) приходи от стопанисване и управление на имуществото;
е) други приходи и постъпления;
/2/ Предмет на даряване или завещаване могат да бъдат пари, движими и недвижими
имоти, произведения на изкуството и културата, и други пожертвования включително право на
собственост и други вещни права върху интелектуална и индустриална собственост, патенти,
лицензи както и право на вземане, закупуване на акции, държавни ценни книжа и други подобни,
които се вписват в специален регистър.

/3/ Фондацията може да приема всякакви дарения и завещания, включително и такива,
направени под условие или тежест;
/4/ Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, ако са направени под
условие или тежест, които противоречат на целите на фондацията или на законите в страната;
/5/ Имената на дарителите се вписват в Почетната книга на Фондацията и стават публично
достояние, освен в случаите, когато същите предпочетат да останат анонимни;
/6/ Актове на безвъзмездно разпореждане с имуществото на Фондацията, включено в нейния
основен фонд могат да се извършват по решение на Управителния съвет, с писменото съгласие на
Учредителя.
/7/ Разходите свързани с дейността и управлението на Фондацията се покриват от нейните
приходи.
/8/ Фондацията разходва приходите от своята дейност единствено за постигане на целите и
извършване на дейностите по чл.2, ал.1 и 2, във вр. чл.3, ал.1 и не разпределя печалба.
/9/ Финансовата година е календарната година.

ЧЛЕН 4. ОРГАНИ
/1/ Органи на Фондацията са:
1. Съвет на Дарителите
2. Управителен Съвет
3. Изпълнителен директор
4. Обществен борд

ЧЛЕН 5. СЪВЕТ НА ДАРИТЕЛИТЕ
/1/ Съветът на Дарителите е върховен орган на Фондацията. Съвета на Дарителите се състои
от минимум 10 членове, всеки от които има право на един глас изпълнява функциите на Общо
събрание;
/2/ Членове на Съвета на Дарителите са лицата, извършили дарение в полза на Фондацията като
дарението е в размер равен или по-голям от една минимална работна заплата за физическо лице
и равен или по-голям от три минимални работни заплати за юридическо лице. Юридическото лице
се представлява от законния си представител или от друго физическо лице, с изрично пълномощно
за участие в работата на Съвета на Дарители;
/3/ Член на Съвета на Дарителите може да бъде, без оглед на гражданство, всяко физическо или
юридическо лице, което приема или работи за осъществяване на целите на Фондацията;

/4/Първият състав на Управителния съвет се определя от Учредителят на Фондацията, без
значение за броя на Дарителите. Учредителят изпълнява всички функции на Изпълнителен
директор относно представителството на Фондацията, съобразно чл.9,ал.1,т.а.
/5/ Съветът на Дарителите има право да попълва, да извършва промени в своя състав,
численост и Учредителен акт;
/6/ Съветът на Дарителите се свиква от Управителния съвет с писмена покана на редовни
заседания най-малко веднъж годишно и на извънредни заседания при необходимост или от
Учредителя, когато важни обстоятелства налагат това;
/7/ Съветът на Дарителите може да бъде свикан на заседание и от Изпълнителният директор
или по писмено искане на една трета от неговите членове;
/8/ 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 една
седмица преди датата на заседанието;
/9/ Персоналните покани се изпращат на всеки член на Съвета на Дарителите на посочения
от самия него електронен адрес за кореспонденция поне 10 /десет/ дни преди датата на
заседанието.
/10/ Заседанията на Съвета на Дарителите са законни, ако на тях присъстват най-малко
половината от членовете му. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и се счита редовно, колкото и членове на Съвета
на Дарителите да се явят. Всеки член има правото на един глас. Не се допуска гласуване чрез
упълномощени лица.
/11/ Съветът взема решения с мнозинство на гласовете на присъстващите членове;
/12/ Член на Съвета на Дарителите ще отпадне от състава на този орган:
а) по собствено желание;
б) при прекъсване на връзката си с Фондацията и отсъствие от три последователни редовни
заседания на Съвета на Дарителите;
в) членове на Съвета на Дарителите, отпадат от неговия състав, ако в продължение на една
година не са правили дарение на фонда на стойност минимум една минимална работна заплата.

ЧЛЕН 6. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДАРИТЕЛИТЕ
/1/ Съветът на Дарителите:
а) избира за срок от една година членове на Управителния съвет;
б) приема програма за дейността на Фондацията;
в) приема отчет на Управителния съвет за дейността на Фондацията и взема решения по него.
г) приема Правилник за работата на дейността си.

ЧЛЕН 7. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
/1/ Управителният съвет на Фондацията е управителен орган на Фондацията.
а) Съветът на Дарителите определя числеността и мандата на Управителният съвет.
Максималният брой членове не може да надвишава 7/седем/ члена, с мандат от една година.
Няма ограничения в броя на мандатите.
б) За членове на Управителния съвет се избират поне по един представител от трите секторабизнес, местна власт и граждани;
в) Юридическите лица, които са членове на Управителния съвет се представляват в работата му
от своя законен представител или от друго конкретно упълномощено от него физическо лице за
целта.
г) Управителният съвет избира от своите членове председател, който да ръководи заседанията
му или на ротационен принцип да се председателства от членове на УС.
/2/ Управителния съвет:
а) осигурява изпълнението на решенията на Съвета на Дарителите и постигането целите на
Фондацията;
б) определя адреса на кореспонденция на Фондацията, открива и закрива клонове на
Фондацията, определя тяхното седалище и адрес;
в) определя правилата за безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията, начина на
подпомагане и подбора на подпомогнатите лица и проекти;
г) приема годишна план-програма и бюджета на Фондацията ежегодно в срок до 31 януари, и
публикува всяка година отчет за дейността на Фондацията в срок до 31 май ;
д) приема доклади от Изпълнителния Директор за дейността му и предприема действия за
отстраняване на слабостите и недостатъците;
е) избира и освобождава от длъжност Изпълнителния Директор на Фондацията, управителите
на клоновете. За Изпълнителен директор може да бъде назначено лице, за което има писмено
съгласие от Учредителя на Фондацията, което отговаря на предварително публикувани критерии ;
ж) осъществява функциите на собственик на капитала в дружествата, създадени с имуществото
на Фондацията.
/3/ Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет
се свиква от Изпълнителният Директор на Фондацията или от Учредителя на Фондацията в
изключителни случаи. Той е длъжен да свика Управителния съвет и по писмено искане на една
трета от членовете му. Ако Изпълнителният Директор не свика Управителния съвет по искане на
лицата по предходното изречение, Управителния съветът се свиква от всяко едно от тях или от
лице, упълномощено от една трета от членовете му.
/4/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на
Управителния съвет. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,

гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането,
вземането на решенията и гласуването, което се удостоверява в протокола от председателстващия
заседанието. Проектът за дневен ред за свикване на заседание се обявява на електронната
страница на Фондацията и се изпраща на електронната поща на всеки от членовете.
/5/ Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство на присъстващите при
явно гласуване, като всеки член има право на един глас.
/6/ По въпроси, нетърпящи отлагане, решенията може да се приемат и неприсъствено чрез
нарочен протокол, подписан от всички членове на Управителния съвет.
/7/ За изпълнение на отделни програми, Управителния съвет може да образува в своя помощ
съвещателни органи, като определя състава и задачите им.

ЧЛЕН 8. НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ
Фондацията се представлява от Изпълнителният Директор или от упълномощено от него лице.

ЧЛЕН 9. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА
/1/ За себе си учредителят запазва правото:
а) Да бъде член на Съвета на Дарителите, да бъде член на Управителния съвет или
Изпълнителен директор ;
б) Да изменя и допълва учредителния акт (устава) на фондацията и определя ежегодно броя на
членовете на Обществения борд.
в) Да избира и освобождава членовете на Съвета на Дарителите на фондацията по всяко време,
когато обстоятелствата налагат това, както и да извършва цялостни проверки на дейността на
фондацията. Учредителят е член на Съвета на Дарителите по право.
г) Да взема решение за преобразуване и прекратяване на фондацията.
д) В случай на прекратяване на фондацията, действа като ликвидатор.
е) Да получи, след ликвидация при прекратяването на фондацията, цялото нейно налично
имущество.
ж) В случай, че учредителят почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под запрещение,
то запазените права по предходните алинеи преминават върху определено от него трето лице или
ако такова не е определено - върху съответния орган на фондацията.

ЧЛЕН 10. ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
/1/ Изпълнителният Директор:

а) Представлява Фондацията пред трети лица;
б) прави предложения за развитието на Фондацията пред Управителния съвет и Съвета на
Дарителите;
в) следи за изпълнението на решенията на Управителния съвет и Съвета на Дарителите;
г) оперативно контролира изпълнението на годишния бюджет на Фондацията;
д) Ръководи текущата дейност на Фондацията;
е) Сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със
служителите на Фондацията;
ж) Сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като за сделки с недвижими имоти и
вещни права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия взема съгласието
на Управителния съвет;
/2/ При отсъствие на Изпълнителният Директор неговите функции се упражняват от определен
от него заместник
/3/ Изпълнителният Директор ежегодно отчита дейността на Фондацията пред Управителния
съвет.

ЧЛЕН 11.ОБЩЕСТВЕН БОРД
/1/ След учредяването на Съвета на дарители се избира в тримесечен срок първият състав на
Обществения борд.Ежегодно в срок до 31 май, Съвета на Дарителите обновява 1/3 от състава
на Обществения борд, който подпомага дейността на Фондацията и участва активно в нейната
работа. Съвета на Дарители приема в шест месечен срок от учредяването си Правила и критерии
за обновяване на състава на Обществения борд. ;
/2/ Съвета на Дарителите определя функциите, правата и задълженията на Обществения борд ;
/3/ Член на Общественият борд не може да бъде член на Управителния съвет, Изпълнителен
директор или да бъде в трудово-правни отношения с Фондацията или съпруг/съпруга , роднини по
права линия с членове на Управителният съвет, Изпълнителният Директор и Учредителят.
/4/ За членове на Общественият борд по право могат да бъдат при тяхно изрично писмено
желание – Сливенския митрополит, Кмета на Община Сливен, Областен управител на Област
Сливен;
/5/ За членове на Обществения борд освен предложените от Управителният съвет и от Съвета на
Дарителите, предложения могат да правят изявени обществени организации, почетни граждани на
град Сливен и сдружения на браншов принцип.
/6/ Общественият борд се избира с мнозинство от повече от половината плюс един от Съвета на
дарителите за срок от една година, освен членовете по право.

ЧЛЕН 12.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
/1/ Фондацията има свой графичен символ, който се определя от Съвета на дарителите ;
/2/ Учредителят на Фондация дарява в набирателната сметка на Фондацията символична сума
за учредяване в размер на един лев. Това дарение му осигурява всички права на Учредител,
запазени с настоящият Акт на учредяване.
/3/ Неуредените с този Устройствен акт въпроси се решават при спазване на закона от Съвета на
Дарителите, а между неговите заседания – от Управителния съвет на Фондацията.
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