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РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Наименованието на фондацията е “БАЩИНСТВО”, като тя придобива
качеството юридическо лице с вписването й в регистъра на съда. Наименованието на
фондацията се изписва и на латиница по следния начин: FATHERHOOD FOUNDATION.
(2) Седалището и адресът на управление на Фондацията е: Република България, гр.
София, 1000, р-н Средец, бул. “Патриарх Евтимий” № 64, ет.2, ап.5.
(3) Наименованието на Фондацията, нейното седалище и адрес се поставят върху
всички нейни официални документи и издания, както и върху всички книжа и правни актове,
изхождащи от нея или от такива, по които тя е страна.
(4) Фондацията притежава собствен знак, печат, банкови сметки, регистър за
даренията и почетна книга на дарителите.
(5) Фондацията се създава без определен срок.

РАЗДЕЛ ІІ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл.2 Фондацията се учредява за извършване на общественополезна дейност.
Чл.3.(1) Фондацията има за свои основни цели:
1. повишаване на обществената осъзнатост за специфичните нужди на децата, които
растат без баща и за важната роля на бащата в семейството, както и за важната роля на
бащинството за изграждането на здрави, хармонични и щастливи личности, които да
допринасят за благоденствието на цялата нация;
2. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на деца,
девойки и младежи в юношеска възраст в процеса им на изграждане като възрастни хора и
реализирането им като пълноценни членове на обществото;
3. насърчаване и подпомагане на социално слаби младежи и девойки, младежи и
девойки с увреждания, сираци и други младежи и девойки в неравностойно положение или
принадлежащи към рискови групи, нуждаещи се от грижи, да следват мечтите си и да
намерят попрището, на което в максимална степен да изразят своите заложби и таланти;
4. увеличаване на броя на децата на България, които растат с отговорни, ангажирани,
закрилящи и любящи бащи;
5. развитие и утвърждаване на духовните ценности и ролята на гражданското
общество - промотиране и утвърждаване в обществото на положителните примери на
бащинство и позитивните модели на отношения баща-син и баща-дъщеря;
6. насърчаване и вдъхновяване на бащи към израстване и развитие като такива.
(2) За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства:
1. осъществяване на благотворителна дейност, изразяваща се в оказване на
материална помощ на децата, които растат без баща; социално слаби деца, младежи и
девойки; деца, младежи и девойки с увреждания; сираци и други деца, младежи и девойки в
неравностойно положение или принадлежащи към рискови групи;
2. организиране на курсове, семинари, лекции, училища за родители, групови
обучения за бащи и мероприятия с образователна и научна цел, насочени към демонстриране
на значимостта на бащинството в личностен, семеен и обществен контекст и утвърждаване
на добрите модели на бащинство и взаимоотношения между баща и син и баща и дъщеря;
3. подпомагане и финансиране на проекти в областта на музиката, театъра,
изобразителните изкуства и спорта, промотиращи основните цели на Фондацията.
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4. медийни изяви и публицистична дейност по актуални обществени теми, свързани с
целите и мисията на Фондацията
5. организиране на детски и семейни лагери и спортни мероприятия с цел
заздравяване на връзките между родители и деца вследствие на общи игри и преживявания;
6. осъществяване на програми за менторство на девойки и младежи, които имат нужда
от бащинска закрила, насърчение и грижи, както и за обучение и подготовка на мъже за
такива ментори;
7. подпомагане на научно-изследователската работа по темите за психическите
последици върху децата в резултат на липсващия баща в семейството, независимо от
причините за отсъствието му – смърт, работа в чужбина, прекалена ангажираност извън
семейството и др.
8. осъществяване на превод, издателска дейност и разпространение на български и
чуждестранни научни трудове и литература по теми като ролята на бащата в семейството,
социалната значимост на бащинството и др.
9. организиране на извънкласни дейности и обучения, насочени към ученици, които в
свободното си от училище време нямат възможност за пълноценно общуване с родителите
си.

РАЗДЕЛ ІІІ.
ИМУЩЕСТВО
Чл.4.(1) Имуществото на Фондацията се образува от:
1. първоначално направеното дарение от учредителя;
2. последващи дарения от учредителя;
3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
4. целеви и периодични помощи от обществени, държавни и частни организации или
търговски дружества от страната и чужбина, подкрепящи целите на Фондацията;
5. приходи от имуществото или други дейности на Фондацията, в съответствие с
изисквания на закона.
(2) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или
под условие да правят дарения или завещания в полза на Фондацията в съответствие с
нейните цели.
(3) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде
учредена награда, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска
наградата или фондът да носят неговото или друго, определено от него наименование.
(4) Дарителят може да поиска дарението му да се използва за подкрепа на определена
от него или определяема нестопанска организация или друга институция, ако целите им не
противоречат на целите на Фондацията.
(5) Фондацията ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи условия
и в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на нейния Устав.
(6) Управлението и разпореждането на имуществото на Фондацията се осъществява от
Управителния съвет или от специално упълномощен от него орган или органи или лица, в
съответствие с изискванията на действащото законодателство, условията на този устав и по
начин, осигуряващ запазването и увеличаването му, като се държи сметка за финансирането
на идеалните цели на Фондацията.
Чл.5. В случай, че Фондацията развива допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната й дейност, за която е регистрирана, ще използва приходите за
определените в този Устав цели.
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РАЗДЕЛ ІV.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.6.(1) Органи на управление на Фондацията са:
- Управителен съвет (УС) и
- Председател на УС.
(2) Председателят на УС ръководи заседанията на УС.
(3) С решение на УС и потвърдени от него правила могат да бъдат образувани
помощни органи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.7. УС е върховният колективен орган на Фондацията. Той се назначава от
учредителя.
Чл.8.(1) УС се състои от 5 (пет) лица. Броят на членовете на УС може да се променя
със съгласието на учредителя.
(2) Член на УС може да бъде, без оглед на гражданство или седалището си, всяко
физическо или юридическо лице, което приема и работи за осъществяване целите на
Фондацията.
(3) УС има право да извършва промени в своя състав и численост само със съгласието
на учредителя.
Чл.9.(1) УС се свиква от Председателя или негов пълномощник на редовно заседание
минимум един път годишно, като в поканата се указва мястото, датата и часа на заседанието,
както и дневният ред.
(2) Извънредни заседания се свикват от Председателя в неотложни случаи.
(3) Председателят на УС може да упълномощи и друг член на Съвета да поеме
неговите функции за определен период.
(4) Заседанието на УС се ръководи от Председателя, а в негово отсъствие – от друг
член на УС.
(5) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от
половината негови членове. Това не се отнася за решенията, за които се изисква единодушие.
(6) 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.
(7) УС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за
взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на
УС.
(8) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията във връзка с
ликвидацията на Фондацията, разпореждането с имуществото и решенията във връзка с реда
и организирането на дейността – с мнозинство от всички членове. При равенство на
гласовете Председателят на УС има решаващ глас.
(9) Протоколите от заседанията на УС се завеждат в специална Протоколна книга,
която се съхранява от Управителя на Фондацията.
(10) Решенията на УС влизат в сила веднага след приемането им, освен в случаите,
когато се отнася до въпроси, подлежащи на вписване в съда.
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(11) На заседанията на Управителния съвет един член на УС може да представлява
друг член на УС въз основа на писмено пълномощно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.10. Управителния съвет:
1. образува помощни органи за осъществяване на дейността на Фондацията и
определя персоналния им състав със съгласие на учредителя;
2. приема Правилник и други актове във връзка с дейността и постигането на целите
на Фондацията със съгласие на учредителя;
3. приема ежегодно план за дейността на Фондацията и бюджета;
4. определя начина за разходване средствата на Фондацията в съответствие със закона
и целите й;
5. приема програми за дейността на Фондацията;
6. приема ежегоден отчет на Управителите за дейността на Фондацията;
7. управлява имуществото на Фондацията и взема решение за разпореждане с него;
8. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи
отговорност за това;
9. решава всички други въпроси, свързани с дейността на Фондацията, които по закон
или Устава не съвпадат с правомощията на Председателя на УС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Чл. 11. Учредителят назначава Председател на Управителния съвет.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС
Чл.12.Председателят на УС:
1. организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното й ръководство и
управлява нейното имущество в съответствие с правата, дадени му от УС;
2. изработва и предлага на УС годишна програма и бюджет на Фондацията;
3. осигурява изпълнението на решенията на УС;
4. организира разпределението и усвояването на бюджета на Фондацията в
съответствие с Устава, програмите и другите правилници и наредби, утвърдени от УС;
5. изготвя отчет за дейността на Фондацията;
6. изготвя щатното разписание на персонала на Фондацията и сключва трудови и
граждански договори със служителите и сътрудниците на Фондацията, освобождава,
стимулира, командирова, назначава и уволнява щатни служители на Фондацията;
7. командирова в страната и чужбина членове на УС за осъществяване целите на
Фондацията;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.13. (1) Фондацията се представлява пред всички държавни органи, организации и
лица в страната и чужбина от Председателя на Управителния съвет.
(2) С решение на УС, одобрено от учредителя, от състава на УС може да бъде избран
Заместник-председател на УС, който също да представлява Фондацията, заедно и поотделно
с Председателя на УС.
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РАЗДЕЛ V.
КЛОНОВЕ
Чл.14.(1) По решение на Управителния съвет Фондацията може да създава свои
клонове на територията на страната. Всеки от клоновете се вписва в Регистъра на
юридическите лица при съответния Окръжен съд по седалището си, като се вписват и
следните обстоятелства:
1. наименованието, седалището и адресът на Фондацията;
2. седалището и адресът на клона;
3. управителят на клона;
4. предвидените в настоящия Устав ограничения на правомощията и представителната
власт на управителя на клона.
(2) Управителят на клона се назначава с решение на Управителния съвет.
(3) Управителят на клона може само след предварително писмено решение на
Управителния съвет да извършва следните действия:
1. разпореждане с имущество на фондацията, както и сключване на договори на
стойност над 50 000 лв. в рамките на текущия месец, независимо от техния предмет и
характер;
2. откриване и закриване на центрове и обекти за предоставяне на социални услуги.
(4) Всички по-важни решения във връзка с дейността на клоновете подлежат на
одобрение от Управителния съвет на Фондацията.

РАЗДЕЛ VI.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА
Чл.15.(1) Фондацията се прекратява с решение на учредителя и в случаите,
предвидени от закона.
(2) Фондацията не се прекратява със смъртта на учредителя. В този случай неговите
запазени права преминават върху посочени от учредителя лица приживе, а ако няма такива върху техните наследници.
Чл.16.Смъртта, поставянето под запрещение или прекратяването на юридическо лице
на някой от дарителите не води до прекратяване на Фондацията или до отмяна на
направените дарения.
РАЗДЕЛ VII.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17.(1) Настоящият Устав може да бъде изменян с решение на учредителя на
Фондацията.
(2) УС с мнозинство от всички негови членове може да прави предложения за
изменения на Устава, което се одобряват от учредителя.
Чл.18. Настоящият устав е приет от учредителя на Фондацията на 22.03.2012 г. и е
подписан собственоръчно от него, с нотариална заверка на подписа.
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