
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ -
УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ

"КУКЕРИ"

Приет на  02.12.2010 г.

Долуподписаната ЙОРДАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА,

с адрес по лична карта с. Каравелово 4350, област Пловдив, ул. Пунчева 2
и адрес по местоживеене гр. Сопот 4330, ул. Незабравка 6А, 
с ЕГН 6810060455 и л.к. №  196763989, издадена на 4 октомври 2006 г. от МВР – гр. 
Пловдив,

с настоящия Учредителен акт - устав предоставя сумата от 50 лв. (петдесет лева) 
за учредяване на фондация с наименование ФОНДАЦИЯ „КУКЕРИ“ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Член 1. (1) Фондацията има наименование „КУКЕРИ“ и придобива качеството на 
юридическо лице с вписването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 
съда. Наименованието на Фондацията се изписва на латиница по следния начин: „KUKERI”. 

Седалище

Член 2. (1) Седалището на Фондацията е в гр. Сопот, а адресът на управление е 
гр. Сопот 4330, ул. Незабравка 6А.

(2) Наименованието на Фондацията, нейното седалище и адрес, както и данните за 
нейната съдебна регистрация, включително и БУЛСТАТ / ЕИК, данъчен номер и банкови 
сметки, се поставят върху всички писмени изявления, документи и издания, които 
изхождат от нейно име.

Срок

Член 3. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок.

Самоопределение

Член  4.  (1)  Фондацията  като  юридическо  лице  с  нестопанска  цел  се  определя  за 
извършване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38 от ЗЮЛНЦ.

(2) Фондацията не може да се преобразува във фондация за осъществяване на дейност в 
частна полза.
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ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Цели

Член 5.   Фондацията ще разходва имуществото си за осъществяване на следните цели:

1. Да допринася за изучаването и съхраняването на кукерския обичай и културното 
наследство в Карловско и в други райони на страната;

1. Да  допринася  за  представяне  по  съвременен  начин  на  кукерския  обичай  и  на 
културното наследство;

2. Да популяризира кукерския обичай и българското културно наследство в страната и 
в чужбина;

3. Да подпомага обучението и образованието - в училище и неформално -, свързани с 
културното наследство;

4. Да допринася за ученето в общността, включително чрез кукерския и други обичаи и 
традиции;

5. Да  допринася  за  обогатяване  културния  живот  на  местните  общности  и  за 
регионалното развитие, в това число на културния туризъм;

6. Да  подпомага  дейността  и  изявите  у  нас  и  в  чужбина  на  кукерските  групи  и 
свързаните с тях организации съобразно техните нужди;

7. Да  допринася  за  развитие  на  международното  сътрудничество  в  изучаване, 
съхраняване, представяне и популяризиране на маскарадните обичаи и културното 
наследство.

Средства

Член 6.  (1)  Фондацията  като  юридическо лице  с  нестопанска  цел за  осъществяване  на 
общественополезна дейност постига целите си чрез следните средства:

1. Организиране, подпомагане и сътрудничество за осъществяването на изследвания и 
публикации върху кукерския обичай и културното наследство, в това число научни 
изследвания;

2. Разработване, публикуване и разпространение на електронни и печатни материали, 
представящи кукерския  обичай  и  културното  наследство,  предназначени  както  за 
широката  публика,  така  и  за  туристи,  туристически  агенции,  туроператори  и 
туристически информационни центрове;

3. Разработване  и  поддържане  на  платформа  за  комуникация  и  информиране  по 
кукерския обичай и свързаните с него дейности и събития, насочена към кукерски 
групи и специалисти, но отворена и за по-широката публика;

4. Организиране  и  съорганизиране  на  събития  като  семинари,  конференции, 
презентации,  празненства,  състезания,  различни  форми  на  обучение  и  други  за 
постигане  на целите на Фондацията;

5. Управление на програми за финансиране на отделни дейности и изяви на кукерските 
групи и свързаните с тях организации;

6. Набиране  на  средства  за  осъществяване  дейността  на  Фондацията  от  местни, 
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чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица, 
включително чрез проектна дейност по европейски и други международни програми.

(2) За постигане на целите си Фондацията може да осъществява стопанска дейност при 
спазване изискванията и условията на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както следва: 

1. Организиране на събития и различни форми на обучение във връзка с кукерския 
обичай и културно-историческото наследство; 

2. Информационно-издателска дейност;

3. Разработване и продажба на сувенири и други промоционални материали;

4. Други стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност на 
Фондацията, приходите от които се използват за постигане на определените в 
Учредителния акт-устав цели. 

(3) За постигане на целите си и с оглед осъществяване на дейността си Фондацията може 
да поддържа контакти с държавни органи и други лица в страната, както и със сродни 
организации в чужбина.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Образуване и управление

Член 7. (1) Имуществото на Фондацията се образува от:

1. Първоначално дарение на учредителя при учредяване на Фондацията в размер на 50 
(петдесет) лева. 

2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

3. Придобиване на имущество по възмездни сделки;

4. Грантове (субсидии) по програми, спечелени чрез проектна дейност;

5. Доходи от собствена дейност и други приходи и постъпления, осъществявани 
съгласно установения от закона ред.

(2) Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под 
условие да правят дарение или завещание в полза на Фондацията в съответствие с 
нейните цели.

(3) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и 
недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, 
ценни книжа и други имуществени права.

(4) Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с 
неприемливи условия и в противоречие с нейните цели, с разпоредбите на устава или 
законодателството в страната.

(5) Имуществото на Фондацията се управлява в съответствие със законите на Република 
България.

(6) С имуществото на Фондацията се разпорежда Управителният съвет.
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ІV. СТРУКТУРА И ОРГАНИ

Органи на управление

Член 8 (1) Фондацията има колективен управителен орган (Управителен съвет) в състав от 
5 (пет) членове и Управителен орган – Председател на Управителния съвет.

(2) Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет.

(3) По предложение на Председателя Управителният съвет избира и освобождава 
Изпълнителен директор, който може да не е член на съвета. Правомощията и 
компетентността на Изпълнителния директор се уреждат с договор.

А. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 9. (1) Управителният съвет се състои от 5 (петима) членове, един от които е 
постоянен (Учредителят на Фондацията), а останалите четирима са избираеми. 
Избираемите членове на Управителния съвет са свързани с кукерския обичай или 
културно-историческото наследство, или имат отношение към някоя от целите на 
Фондацията. Поне един от членовете на Управителния съвет е с професионална 
квалификация по етнография или културно-историческо наследство.

(2) Определянето на състава и избирането на Управителния съвет се извършва от 
Учредителя на Фондацията.

(3) В състава на Управителния съвет може да бъде избирано лице, което не е в роднински 
връзки по права, съребрена линия или по сватовство и не е съпруг(а) на друг член на 
съвета. Изключение е заместникът на Председателя при условията на чл. 9, ал. 5.

(4) Мандатът на Управителния съвет е 3 (три) години. Член на Управителния съвет може 
да бъде избран за не повече от два последователни мандата.

(5) Ако Учредителят на Фондацията е в невъзможност да участва в работата на 
Управителния съвет в продължение на повече от три месеца, той посочва свой заместник. 
Ако не посочи такъв, съветът избира с консенсус шести член, който да  изпълнява тази 
функция до завръщане на Учредителя. 

(6) Мандатът на избираем член на Управителния съвет може да бъде прекратен 
предсрочно в случаите на:

а) напускане по собствено желание;

б) трайна невъзможност за участие в работата на Управителния съвет за повече от 
три месеца;

 в) прекратяване на съответствието с критериите за членство в Управителния съвет, 
посочени в чл. 9, ал. 1;

 г) смърт или поставяне под запрещение.

Член 10. Компетентност на Управителния съвет:

(1) Управителният съвет взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от 
половината от членовете му.
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(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство от 
присъстващите, а решенията, свързани с разпореждане на имущество на Фондацията, се 
приемат с единодушие от всички членове.

(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя, чрез Изпълнителния 
директор, или от двама от членовете на съвета. Това става чрез писмена покана, връчена 
на членовете на Управителния съвет най-малко пет дни преди датата на насроченото 
заседание. Поканата може да бъде отправена и по телефон, факс или по електронен път. 
Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на заседанието.

(4) Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж месечно. Те може 
да се провеждат и дистанционно, например чрез видеовръзка по интернет, но поне едно 
заседание на всеки три месеца е с присъствие на място.

(5) На заседанията на Управителния съвет могат да присъстват водачи и ръководители на 
кукерски групи, както и секретари и председатели на читалища от община Карлово и 
страната. Те участват в дискусиите, но са без право на глас при приемане на решения.

(6) Управителният съвет води протоколна книга, в която се съхраняват водените протоколи 
от заседанията. Протоколите от заседанията се водят и подписват от Изпълнителния 
директор или от определен от Управителния съвет негов член. 

(7) По въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, могат да бъдат вземани 
решения само с единодушие на всички членове.

(8) Правомощия на Управителния съвет:

1. Изменя и допълва Учредителния акт-устав на Фондацията;

2. Приема,  изменя  и  допълва  правилници  и  правила  за  осъществяване  на 
общественополезната  дейност  на  Фондацията,  както  и  решения  за  разходване  и 
разпореждане  с  имуществото  на  Фондацията  за  осъществяване  на  предмета  на 
дейност,  при  спазване  на  изискванията  на  Учредителния  акт-устав  и  по  реда  и 
условията, предвидени в ЗЮЛНЦ.

3. Създава  изпълнителни  и  помощни  длъжности  и  звена  и  определя  състава  и 
правомощията им. Изготвя щатно разписание въз основа на утвърдения бюджет на 
Фондацията;

4. Избира и утвърждава Изпълнителния директор на Фондацията;

5. Взема решение за назначаване и освобождаване на служителите и за сключване и 
прекратяване на гражданските договори;

6. Определя  специалисти,  лектори  и  обучители  от  страната  и  чужбина,  сключва  и 
прекратява договорите с тях;

7. Приема годишен отчет за дейността, годишен финансов и счетоводен отчет и проект 
за  годишен  бюджет  за  дейността  на  Фондацията,  изготвени  от  Изпълнителния 
директор;

8. Взема решения по всички текущи въпроси във връзка с дейността, включително тези, 
които не са изрично уредени в настоящия Устав;
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Б. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 11. (1) Несменяем Председател на Фондацията е нейният Учредител. 

(2) При невъзможност на Учредителя да изпълнява функцията Председател на Фондацията, 
той посочва свой заместник измежду членовете на Управителния съвет за определен от 
него срок. 

(3) Ако Председателят е в невъзможност да посочи свой заместник, Управителният съвет 
избира заместник измежду членовете си с консенсус. Мандатът на заместника на 
Председателя на Фондацията е три години, като той може да бъде преизбран за не повече 
от два последователни мандата.

Член 12. (1) Председателят представлява Фондацията и участва в управлението й като 
член на Управителния съвет;

(2) Председателят на Фондацията свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.

В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 13. (1) Изпълнителният директор на Фондацията разходва имуществото на 
Фондацията в съответствие с утвърдения бюджет;

(2) Изпълнителният директор изготвя и внася в Управителния съвет проект за бюджет на 
Фондацията;

(3) Изпълнителният директор изготвя и внася в Управителния съвет отчет за дейността на 
Фондацията и финансов отчет;

(4) Изпълнителният директор представя пред централния регистър информация по чл. 46, 
ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

(5) Изпълнителният директор извършва като ликвидатор на Фондацията задълженията по 
нейната ликвидация в случай на прекратяване на нейната дейност.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на Фондацията

Член 14.  (1) Фондацията води и съхранява  Протоколна книга за заседанията на 
Управителния съвет, Книга за даренията и завещанията, задължителните счетоводни 
книги.

(2) Всички книги на Фондацията се съхраняват в канцеларията и са достъпни за членовете 
на Управителния съвет.

(3) Фондацията води счетоводство съгласно изискванията на действащото 
законодателство.
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Годишни отчети

Член 15 (1) Председателят осигурява веднъж годишно извършването на проверка на 
дейността на Фондацията от лицензиран експерт-счетоводител. Счетоводната отчетност и 
дейността на Фондацията подлежат на независим одит по реда на Закона за 
счетоводството, ако са налице условията по чл. 39, ал. 3 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел.

(2) Изпълнителният директор изготвя веднъж годишно доклад за дейността на Фондацията, 
който съдържа данни относно

1. Извършената дейност, използваните за извършването й ресурси и относимостта им 
към целите, програмите и резултатите от дейността на Фондацията.

2. Размера на грантовете (субсидиите) и приходите от други дейности по набиране на 
средства;

3. Финансовия резултат.

(3) Докладът за осъществената дейност в обществена полза на Фондацията е публичен. 
Уведомлението за това къде, кога и как той може да бъде достъпен се публикува в 
бюлетина на централния регистър на Министерство на правосъдието, както и на интернет-
страницата на Фондацията. В Централния регистър се вписва и информацията относно 
критериите за подбор на лицата, подпомагани от Фондацията, ако има такива.

(4) Фондацията, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, не може да сключва сделки с лица, посочени в чл. 41, ал. 4 от 
ЗЮЛНЦ.

Прекратяване и ликвидация на Фондацията

Член 16. (1) Фондацията се прекратява в случаите, посочени в чл. 13 от ЗЮЛНЦ.

(2) Ликвидация на Фондацията се извършва по реда на чл. 14 и чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

(3) Разпределянето на останалото след ликвидация имущество на Фондацията се извършва 
с решение на  Управителния съвет в съответствие с реда по чл. 15 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Фондацията има кръгъл печат с надпис „Фондация „Кукери“, който се полага върху 
актовете и документите, изходящи от Управителния съвет или от Изпълнителния директор. 

2. Всички неуредени в настоящия устав или в действащото  законодателство въпроси се 
решават с решение на Управителния съвет.

УЧРЕДИТЕЛ:

Йорданка Атанасова 
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